
تعليمات عامة للمصّححين

إذا لم يكتب التلميذ إجابة أو لم ُيشر إلى أّي إجابة فعليك كتابة "لم يجب"، وذلك في جميع أسئلة االمتحان. 	*

في األسئلة المفتوحة )كتابة إجابة( يجب تقييم اإلجابة بناًء على التعليمات المفّصلة في دليل اإلجابات وكتابة الترميز المالئم.  *	
إذا كتب التلميذ عدًدا أكثر من اإلجابات المطلوبة فسوف ُتفحص اإلجابات المطلوبة فقط وبحسب ترتيب كتابتها.  

في األسئلة المغلقة )متعددة اإلجابات( يجب كتابة رقم اإلجابة التي أشار إليها التلميذ. إذا أشار التلميذ إلى أكثر من إجابة واحدة 	*	
فيجب كتابة "إجابتان".  

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

إذا لم ُيطلب عرض طريقة للحّل فإن ما ُيؤخذ بعين االعتبار هو الجواب فقط وليس طريقة الحّل حتى لو ُكتبت. 	*

إذا أخطأ التلميذ مرتين خالل حّل تمرين )خطأ جبري َو/أو خطأ حسابي( فال ُتعطى له درجات إال إذا ُذكر غير ذلك. 	*

في كل مكان  في دليل اإلجابات تظهر فيه "طريقة حّل ممكنة"، تقبل كل طريقة حّل صحيحة أخرى. 	*

تظهر أحياًنا في عامود "تعليمات للترميز" عدة إمكانيات لنفس عدد الدرجات. كّل إجابة ممكنة مكتوبة على سطر مختلف. 	*

מדינת	ישראל
משרד החינוך
دولة إسرائيل
وزارة  التربية

ראמ"ה	 	
  הרשות הארצית 

למדידה והערכה בחינוך
راما

السلطة القطرية
للقياس والتقييم في التربية

السكرتارية التربوية 
قسم املفتشني املركزين

המזכירות	הפדגוגית 
אגף המפמ"רים

 מבחן 53 במתמטיקה לכיתה ח )8( — נוסח ב'
دليل اإلجابات لالمتحان في الرياضيات للصف الثامن - الصيغة ب

מיצ"ב    1 املدرسة   في  والنماء  النجاعة  مقاييس  امتحان   
53-MAT-09-8B-SOF-P-ARB-Net  53-03-08-02-01-02-008-009-05

מחוון למבחן 53 במתמטיקה לכיתה ח,	נוסח	ב'
התשס"ט,	2009,	מחוון	לאינטרנט,	משופר

 دليل اإلجابات لالمتحان 53	في الرياضيات، الصف الثامن،
الصيغة ب، 2009،	دليل اإلجابات لإلنترنت، محّسن

رقم 
السؤال

نوع 
السؤال

الصحيحة للترميزاإلجابة  مجال تعليمات 
عالمة 
السؤال

الجواب: x = 3مفتوح1

طريقة حّل ممكنة: 

3x + 5 = 14 / –5

3x = 9 / :3

x = 3

درجتان

طريقة حّل صحيحة وإجابة صحيحة.   -

تخمني اإلجابة الصحيحة وفحص كامل.  -

درجة واحدة 

خطأ واحد في طريقة احلّل وإيجاد حّل بناًء   -
على هذا اخلطأ.

إجابة صحيحة بدون طريقة حّل.  -

0 درجات 

أكثر من خطأ واحد

2—0



מדינת	ישראל
משרד החינוך
دولة إسرائيل
وزارة  التربية

ראמ"ה	 	
  הרשות הארצית 

למדידה והערכה בחינוך
راما

السلطة القطرية
للقياس والتقييم في التربية

السكرتارية التربوية 
قسم املفتشني املركزين

המזכירות	הפדגוגית 
אגף המפמ"רים

 מבחן 53 במתמטיקה לכיתה ח )8( — נוסח ב'
دليل اإلجابات لالمتحان في الرياضيات للصف الثامن - الصيغة ب

מיצ"ב    2 املدرسة   في  والنماء  النجاعة  مقاييس  امتحان   
53-MAT-09-8B-SOF-P-ARB-Net  53-03-08-02-01-02-008-009-05

מחוון למבחן 53 במתמטיקה לכיתה ח,	נוסח	ב'
התשס"ט,	2009,	מחוון	לאינטרנט,	משופר

 دليل اإلجابات لالمتحان 53	في الرياضيات، الصف الثامن،
الصيغة ب، 2009،	دليل اإلجابات لإلنترنت، محّسن

رقم 
السؤال

نوع 
السؤال

الصحيحة للترميزاإلجابة  مجال تعليمات 
عالمة 
السؤال

الجواب: (4, 2) أو y = 2 ، x = 4مفتوح2

مالحظة:  ُيقبل الحّل البياني  إال إذا رافقه 
فحص للحّل.

طريقة حّل ممكنة )مقارنة معامالت(: 

+
+ =

− =







=

=

+ = −

=

x y

x y

x

x

y

y

6

2

2 8 2

4

4 6 4

2

/ :

/

3 درجات

طريقة حّل صحيحة وإجابة صحيحة بحسب 
إحدى الطرق التالية:

مقارنة معامالت )معامالت متعاكسة(  -

طريقة التعويض   -

حّل بياني يشمل أيًضا فحص احلّل في   -
املعادلتني.

تعويض قيم  x َو y في املعادلتني والفحص .  -

درجتان 

خطأ واحد في طريقة احلّل والتوصل إلى حّل   -
بناًء على هذا اخلطأ.

طريقة حّل صحيحة وإيجاد قيمة أحد   -
املتغيَّرْين فقط.

درجة واحدة

إيجاد قيم x َو y  بدون عرض طريقة احلّل.  -

حّل بياني بدون فحص احلّل.  -

0 درجات 

أكثر من خطأ واحد 

3—0

درجتان الجواب: 14x8مفتوح3

إجابة كاملة وصحيحة

درجة واحدة

تبسيط جزئي: 

2⋅7x8 14 أوx3x5

0 درجات 

إجابة غير صحيحة

2—0

درجتان الجواب: 95ºمفتوح4

إجابة صحيحة بدون كتابة عالمة الدرجات أيًضا.

0 درجات 

إجابة غير صحيحة

2 ،0



מדינת	ישראל
משרד החינוך
دولة إسرائيل
وزارة  التربية

ראמ"ה	 	
  הרשות הארצית 

למדידה והערכה בחינוך
راما

السلطة القطرية
للقياس والتقييم في التربية

السكرتارية التربوية 
قسم املفتشني املركزين

המזכירות	הפדגוגית 
אגף המפמ"רים

 מבחן 53 במתמטיקה לכיתה ח )8( — נוסח ב'
دليل اإلجابات لالمتحان في الرياضيات للصف الثامن - الصيغة ب

מיצ"ב    3 املدرسة   في  والنماء  النجاعة  مقاييس  امتحان   
53-MAT-09-8B-SOF-P-ARB-Net  53-03-08-02-01-02-008-009-05

מחוון למבחן 53 במתמטיקה לכיתה ח,	נוסח	ב'
התשס"ט,	2009,	מחוון	לאינטרנט,	משופר

 دليل اإلجابات لالمتحان 53	في الرياضيات، الصف الثامن،
الصيغة ب، 2009،	دليل اإلجابات لإلنترنت، محّسن

رقم 
السؤال

نوع 
السؤال

الصحيحة للترميزاإلجابة  مجال تعليمات 
عالمة 
السؤال

الجواب: x = –8مفتوح5

طريقة حّل ممكنة

2(x + 3) = –10 / : 2

x + 3 = –5 / –3

x = –8

الفحص: 

2⋅(–8 + 3) ?
=  –10

2⋅(–5)
?
=  –10

–10 = –10

ُحصل على قضية صواب.

5 درجات
إجابة صحيحة تشمل طريقة صحيحة   -

وفحص صحيح. فحص في  املعادلة األصلية 
فقط واحلصول على قضية صدق في نهاية 

الفحص. 
-    تخمني اجلواب الصحيح وفحص كامل.

4 درجات
-    إجابة صحيحة وطريقة حّل صحيحة بدون 

فحص.
-    إجابة صحيحة وطريقة حّل صحيحة مع 

فحص غير صحيح أو فحص ليس في املعادلة 
لألصلية.

درجتان
خطأ واحد في طريقة الحّل وإيجاد حّل بناًء على 

هذا الخطأ مع فحص وبدون فحص.
0 درجات

إجابة صحيحة بدون طريقة حّل وبدون   - 
فحص. 

أكثر من خطأ واحد  -

5 ،4 ،2 ،0

الجواب:	x > –4مفتوح6

–3x < 12 / :(–3)

x > –4

3 درجات

طريقة حّل صحيحة وإجابة صحيحة.  -

إجابة صحيحة بدون طريقة حّل.  -

درجة واحدة 

3x > –12  أو  –x < 4 :إجابة جزئية مثل

0 درجات 

  x < – 4 :اإلجابة  -

حتويل املتباينة إلى تساٍو، وحّل املعادلة فقط.  -

إجابة غير صحيحة   -

3 ،1 ،0



מדינת	ישראל
משרד החינוך
دولة إسرائيل
وزارة  التربية

ראמ"ה	 	
  הרשות הארצית 

למדידה והערכה בחינוך
راما

السلطة القطرية
للقياس والتقييم في التربية

السكرتارية التربوية 
قسم املفتشني املركزين

המזכירות	הפדגוגית 
אגף המפמ"רים

 מבחן 53 במתמטיקה לכיתה ח )8( — נוסח ב'
دليل اإلجابات لالمتحان في الرياضيات للصف الثامن - الصيغة ب

מיצ"ב    4 املدرسة   في  والنماء  النجاعة  مقاييس  امتحان   
53-MAT-09-8B-SOF-P-ARB-Net  53-03-08-02-01-02-008-009-05

מחוון למבחן 53 במתמטיקה לכיתה ח,	נוסח	ב'
התשס"ט,	2009,	מחוון	לאינטרנט,	משופר

 دليل اإلجابات لالمتحان 53	في الرياضيات، الصف الثامن،
الصيغة ب، 2009،	دليل اإلجابات لإلنترنت، محّسن

رقم 
السؤال

نوع 
السؤال

الصحيحة للترميزاإلجابة  مجال تعليمات 
عالمة 
السؤال

درجتان الجواب: 0مفتوح7أ

إجابة صحيحة

0 درجات 

إجابة غير صحيحة

2 ،0

درجتان الجواب: 1مفتوح7ب

إجابة صحيحة

0 درجات 

إجابة غير صحيحة

2 ،0

الجواب: عرض مثال واحد لعدد أكبر من مفتوح8أ
4.25، مثل: 5.

درجتان 

إجابة صحيحة

0 درجات

إجابة عاّمة أو جزئية مثل:  - 
x > 5 )إجابة ليست مثاال عدديا محّدًدا.(

إجابة غير صحيحة  -

2 ،0

الجواب: عرض مثال واحد لعدد مساٍو لِـ مفتوح8ب
 4.25 أو مثال ألّي عدد أصغر منه،

مثل:  3.

درجة واحدة 

إجابة صحيحة 

0 درجات

x < 4 :إجابة عامة أو جزئية مثل  -
إجابة غير صحيحة  -

1 ،0

درجتان الجواب: 21 سم2مفتوح9

إجابة صحيحة

0 درجات

حساب احمليط  -

إجابة غير صحيحة  -

2 ،0



מדינת	ישראל
משרד החינוך
دولة إسرائيل
وزارة  التربية

ראמ"ה	 	
  הרשות הארצית 

למדידה והערכה בחינוך
راما

السلطة القطرية
للقياس والتقييم في التربية

السكرتارية التربوية 
قسم املفتشني املركزين

המזכירות	הפדגוגית 
אגף המפמ"רים

 מבחן 53 במתמטיקה לכיתה ח )8( — נוסח ב'
دليل اإلجابات لالمتحان في الرياضيات للصف الثامن - الصيغة ب

מיצ"ב    5 املدرسة   في  والنماء  النجاعة  مقاييس  امتحان   
53-MAT-09-8B-SOF-P-ARB-Net  53-03-08-02-01-02-008-009-05

מחוון למבחן 53 במתמטיקה לכיתה ח,	נוסח	ב'
התשס"ט,	2009,	מחוון	לאינטרנט,	משופר

 دليل اإلجابات لالمتحان 53	في الرياضيات، الصف الثامن،
الصيغة ب، 2009،	دليل اإلجابات لإلنترنت، محّسن

رقم 
السؤال

نوع 
السؤال

الصحيحة للترميزاإلجابة  مجال تعليمات 
عالمة 
السؤال

درجة واحدة الجواب: )P < 1.75 )4 > 1.5مغلق10أ
إجابة صحيحة

0 درجات
إجابة غير صحيحة )ممّوهات أخرى(

1 ،0

pمغلق10ب

1 5
1

.
> الجواب: )3( 

درجة واحدة 
إجابة صحيحة

0 درجات
إجابة غير صحيحة )ممّوهات أخرى(

1 ،0

 الجواب: )3( مغلق11

 

α
β

3 درجات 
إجابة صحيحة

0 درجات
إجابة غير صحيحة )ممّوهات أخرى(

3 ،0



מדינת	ישראל
משרד החינוך
دولة إسرائيل
وزارة  التربية

ראמ"ה	 	
  הרשות הארצית 

למדידה והערכה בחינוך
راما

السلطة القطرية
للقياس والتقييم في التربية

السكرتارية التربوية 
قسم املفتشني املركزين

המזכירות	הפדגוגית 
אגף המפמ"רים

 מבחן 53 במתמטיקה לכיתה ח )8( — נוסח ב'
دليل اإلجابات لالمتحان في الرياضيات للصف الثامن - الصيغة ب

מיצ"ב    6 املدرسة   في  والنماء  النجاعة  مقاييس  امتحان   
53-MAT-09-8B-SOF-P-ARB-Net  53-03-08-02-01-02-008-009-05

מחוון למבחן 53 במתמטיקה לכיתה ח,	נוסח	ב'
התשס"ט,	2009,	מחוון	לאינטרנט,	משופר

 دليل اإلجابات لالمتحان 53	في الرياضيات، الصف الثامن،
الصيغة ب، 2009،	دليل اإلجابات لإلنترنت، محّسن

رقم 
السؤال

نوع 
السؤال

الصحيحة للترميزاإلجابة  مجال تعليمات 
عالمة 
السؤال

الجواب: (1, 6) أو y = 6 ، x = 1مفتوح12

مالحظة: ال ُيقبل احلّل البياني إال إذا رافقه 
فحص للحّل. 

طريقة حّل ممكنة )طريقة التعويض(:
y

x

x y

x y

x
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طريقة حّل ممكنة إضافية )مقارنة 
معامالت(: 

y
x

x y y

y x

x y
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6 درجات

طريقة حّل صحيحة وإجابة صحيحة حسب إحدى 
الطرق التالية: 

مقارنة معامالت )معامالت متعاكسة(  -
طريقة التعويض  -

حّل بيانّي يشمل فحص احلّل أيًضا في   -
املعادلتني.

تعويض قيم x  َو y في املعادلتني والفحص.  -

، x = 1  َو  y = 6 مالحظة: ال ُتخصم درجات إذا ُكتب* 

   وُكتب عكس ذلك ) 1 ، 6 ( كزوج منتظم.

5 درجات 

طريقة حّل صحيحة وإيجاد قيمة أحد   -
املتغيَّرْين فقط.

خطأ في نسخ التمرين أو في نسخ مرحلة من   -
مراحل التمرين لم تقلل من مستوى صعوبة 

التمرين، وإيجاد حّل بناًء على هذا اخلطأ.

3 درجات 

خطأ واحد في طريقة الحّل وإيجاد حّل بناًء   -
على هذا الخطأ. 

كتابة اإلجابة بواسطة زوج منتظم عكسي   - 
. x = 1   َو  y = 6 1 ، 6 ( بدون كتابة اإلجابة (

0 درجات

إخراج متغير من إحدى املعادلتني بدون تكملة.   -

إجابة صحيحة بدون طريقة حّل.  -

أكثر من خطأ واحد.  -

6 ،5 ،3 ،0



מדינת	ישראל
משרד החינוך
دولة إسرائيل
وزارة  التربية

ראמ"ה	 	
  הרשות הארצית 

למדידה והערכה בחינוך
راما

السلطة القطرية
للقياس والتقييم في التربية

السكرتارية التربوية 
قسم املفتشني املركزين

המזכירות	הפדגוגית 
אגף המפמ"רים

 מבחן 53 במתמטיקה לכיתה ח )8( — נוסח ב'
دليل اإلجابات لالمتحان في الرياضيات للصف الثامن - الصيغة ب

מיצ"ב    7 املدرسة   في  والنماء  النجاعة  مقاييس  امتحان   
53-MAT-09-8B-SOF-P-ARB-Net  53-03-08-02-01-02-008-009-05

מחוון למבחן 53 במתמטיקה לכיתה ח,	נוסח	ב'
התשס"ט,	2009,	מחוון	לאינטרנט,	משופר

 دليل اإلجابات لالمتحان 53	في الرياضيات، الصف الثامن،
الصيغة ب، 2009،	دليل اإلجابات لإلنترنت، محّسن

رقم 
السؤال

نوع 
السؤال

الصحيحة للترميزاإلجابة  مجال تعليمات 
عالمة 
السؤال

الجواب: 160 لتًرامفتوح13

طرق حّل )شرح( ممكنة:

حّل جبرّي -

يمثل x الُمضاعف )المضروب فيه( في 
النسبة. نشير إلى كمية الحليب الموجودة 

في الوعاء "أ " بـ 3x وإلى كمية الحليب 
 :4x الموجودة في الوعاء "ب" بـ

 3x = 120 : 3

x = 40

كمية الحليب الموجودة في الوعاء "ب" هي:

4 ⋅ 40 = 160

حّل جبري )تناسب( - 
120 3

4x
=

حّل حسابي- 

جدول مالءمة للنسبة:

43

160120

  

←

درجتان

طريقة حّل صحيحة وإجابة صحيحة.  -

-     تخمين الجواب الصحيح وفحص كامل.

درجة واحدة

خطأ واحد في طريقة احلّل وإيجاد حّل بناًء   -
على هذا اخلطأ.

إجابة صحيحة وحساب أو شرح جزئّي.  -

قلب النسبة بني الكميات التي في الوعاءين.  -

التوصل إلى اجلواب 40 بدون تكملة.  -

0 درجات

إجابة صحيحة بدون حساب أو شرح وبدون   -
فحص.

أكثر من خطأ واحد  -

إجابة غير صحيحة  -

2-0

الكمية المعطاة

النسبة المعطاة ←  



מדינת	ישראל
משרד החינוך
دولة إسرائيل
وزارة  التربية

ראמ"ה	 	
  הרשות הארצית 

למדידה והערכה בחינוך
راما

السلطة القطرية
للقياس والتقييم في التربية

السكرتارية التربوية 
قسم املفتشني املركزين

המזכירות	הפדגוגית 
אגף המפמ"רים

 מבחן 53 במתמטיקה לכיתה ח )8( — נוסח ב'
دليل اإلجابات لالمتحان في الرياضيات للصف الثامن - الصيغة ب

מיצ"ב    8 املدرسة   في  والنماء  النجاعة  مقاييس  امتحان   
53-MAT-09-8B-SOF-P-ARB-Net  53-03-08-02-01-02-008-009-05

מחוון למבחן 53 במתמטיקה לכיתה ח,	נוסח	ב'
התשס"ט,	2009,	מחוון	לאינטרנט,	משופר

 دليل اإلجابات لالمتحان 53	في الرياضيات، الصف الثامن،
الصيغة ب، 2009،	دليل اإلجابات لإلنترنت، محّسن

رقم 
السؤال

نوع 
السؤال

الصحيحة للترميزاإلجابة  مجال تعليمات 
عالمة 
السؤال

 الجواب:	ABC = 65º مفتوح14أ
النظرية: الزاويتان المتبادلتان بين 

مستقيمين متوازيين متساويتان

درجتان 
إجابة صحيحة تستند على إدعاء معلّل بواسطة 

نظرية مناسبة بشكل كامل.
درجة واحدة 

إجابة صحيحة تستند على إدعاء معلّل   -
بواسطة نظرية مناسبة مصوغة بشكل ناقص.

إجابة صحيحة بدون نظرية مناسبة.  -
كتابة قانون مناسب بدون تسجيل الزوايا.  -

0 درجات
 إجابة غير صحيحة

2—0

 الجواب:	ACB = 65º مفتوح14ب
طريقة حّل ممكنة:

ACB = 180º – (65º+50º) = 65º

.180º النظرية: مجموع زوايا المثلث هو

4 درجات
إجابة صحيحة تشمل عرض طريقة حّل صحيحة 

وكتابة النظرية المالئمة مصوغة بشكل كامل.
* مالحظة: يجب إعطاء جميع عدد الدرجات على 

إجابة صحيحة ُبنيت على خطأ من البند "أ".
3 درجات 

إجابة صحيحة تشمل عرض طريقة حّل   -
صحيحة تستند على إدعاء معلّل بواسطة 

النظرية املناسبة مصوغة بشكل ناقص.
درجتان 

إجابة صحيحة تشمل عرض طريقة حّل   -
صحيحةبدون كتابة النظرية المالئمة.

إجابة صحيحة بدون طريقة حّل، وكتابة   -
النظرية المالئمة.

خطأ واحد في طريقة احلساب وإيجاد حّل   -
بناًء على هذا اخلطأ، وكتابة النظرية املالئمة.

درجة واحدة
خطأ واحد في طريقة احلّل وإيجاد حّل بناء   -

على هذا اخلطأ، بدون كتابة النظرية املالئمة.
0 درجات

تخمني اإلجابة الصحيحة بدون فحص وبدون   -
كتابة النظرية املالئمة.

أكثر من خطأ واحد  -
إجابة غير صحيحة  -

4—0
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وزارة  التربية
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  הרשות הארצית 

למדידה והערכה בחינוך
راما

السلطة القطرية
للقياس والتقييم في التربية

السكرتارية التربوية 
قسم املفتشني املركزين

המזכירות	הפדגוגית 
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 מבחן 53 במתמטיקה לכיתה ח )8( — נוסח ב'
دليل اإلجابات لالمتحان في الرياضيات للصف الثامن - الصيغة ب

מיצ"ב    9 املدرسة   في  والنماء  النجاعة  مقاييس  امتحان   
53-MAT-09-8B-SOF-P-ARB-Net  53-03-08-02-01-02-008-009-05

מחוון למבחן 53 במתמטיקה לכיתה ח,	נוסח	ב'
התשס"ט,	2009,	מחוון	לאינטרנט,	משופר

 دليل اإلجابات لالمتحان 53	في الرياضيات، الصف الثامن،
الصيغة ب، 2009،	دليل اإلجابات لإلنترنت، محّسن

رقم 
السؤال

نوع 
السؤال

الصحيحة للترميزاإلجابة  مجال تعليمات 
عالمة 
السؤال

درجتان الجواب: 10.58 ش.ج مفتوح15أ

إجابة صحيحة

0 درجات 

إجابة غير صحيحة

2 ،0

الجواب: اشترت سارة 5 قناني شوكو. مفتوح15ب

طرق حّل ممكنة:

حّل حسابي - 

 [62.58 – (2 ⋅ 5.29 + 12 ⋅ 3)]: 3.20 = 5

أو تمرين مقّسم إلى تمارين بحسب 
خطوات.

حّل جبري - 

x: هو عدد قناني الشوكو

3.20x + 36 + 10.58 = 62.58

3.20x = 16 / : 3.20

x = 5

5 درجات 

طريقة حّل صحيحة وإجابة صحيحة.  -

تخمني اإلجابة الصحيحة وفحص كامل لها.  -

4 درجات 

خطأ واحد في طريقة الحّل وإيجاد حّل بناًء على 
هذا الخطأ، شريطة الحصول على عدد طبيعي 

منطقي حتى العدد 9. 

درجتان

طريقة حّل صحيحة ولكنها جزئية. مثال: الوصول 
فقط حتى العدد 16 ، بدون التقسيم على 3.20. 

0 درجات

إجابة صحيحة بدون طريقة حّل وبدون   -
فحص.     

أكثر من خطأ واحد    -

5 ،4 ،2 ،0
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وزارة  التربية

ראמ"ה	 	
  הרשות הארצית 

למדידה והערכה בחינוך
راما

السلطة القطرية
للقياس والتقييم في التربية

السكرتارية التربوية 
قسم املفتشني املركزين
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 מבחן 53 במתמטיקה לכיתה ח )8( — נוסח ב'
دليل اإلجابات لالمتحان في الرياضيات للصف الثامن - الصيغة ب
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מחוון למבחן 53 במתמטיקה לכיתה ח,	נוסח	ב'
התשס"ט,	2009,	מחוון	לאינטרנט,	משופר

 دليل اإلجابات لالمتحان 53	في الرياضيات، الصف الثامن،
الصيغة ب، 2009،	دليل اإلجابات لإلنترنت، محّسن

رقم 
السؤال

نوع 
السؤال

الصحيحة للترميزاإلجابة  مجال تعليمات 
عالمة 
السؤال

الجواب: x = –1مفتوح16

طريقة حّل ممكنة:

6
2

6 6

2
1

2 2

2 2 2

⋅ + = −

+ = − ⋅

+ = − + −
= −

=

x

x
x

x
x

x x x

x

x

/ :

/

/

/ :

−−1

الفحص:

6
1 2

1
6

6
1

1
6

6 1 6

6 6

⋅ − +
−

=−

⋅
−

=−

⋅ − =−

− = −

?

?

( )
?

ُحصل على قضية صدق.

4 درجات

إجابة صحيحة تشمل طريقة صحيحة   -
وفحص صحيح. فحص في املعادلة األصلية 
فقط واحلصول على قضية صدق في نهاية 

الفحص. 

تخمين الجواب الصحيح وفحص كامل.  -

3 درجات

إجابة صحيحة و طريقة حّل صحيحة بدون   -
فحص. 

درجتان

خطأ واحد في طريقة الحّل وإيجاد حّل بناًء على 
هذا الخطأ.

0 درجات

إجابة صحيحة بدون طريقة حّل وبدون   -
فحص. 

أكثر من خطأ واحد  -

إجابة غير صحيحة  -

4 ،3 ،2 ،0

 الشرح: مفتوح17أ
D )ُمعطى(

1
 = E

1

⇓                      
D )الزوايا المجاورة لزوايا 

2
 = E

2

 متساوية هي زوايا متساوية( 

درجتان 
إجابة صحيحة تستند على شرح صحيح أو 
بواسطة نظرية مالئمة مصوغة بشكل كامل.

درجة واحدة
إجابة صحيحة تستند على شرح جزئي أو على 

اّدعاء ُمعلّل بواسطة نظرية مالئمة مصوغة بشكل 
ناقص.

0 درجات
إجابة غير صحيحة

2—0



מדינת	ישראל
משרד החינוך
دولة إسرائيل
وزارة  التربية

ראמ"ה	 	
  הרשות הארצית 

למדידה והערכה בחינוך
راما

السلطة القطرية
للقياس والتقييم في التربية

السكرتارية التربوية 
قسم املفتشني املركزين

המזכירות	הפדגוגית 
אגף המפמ"רים

 מבחן 53 במתמטיקה לכיתה ח )8( — נוסח ב'
دليل اإلجابات لالمتحان في الرياضيات للصف الثامن - الصيغة ب

מיצ"ב    11 املدرسة   في  والنماء  النجاعة  مقاييس  امتحان   
53-MAT-09-8B-SOF-P-ARB-Net  53-03-08-02-01-02-008-009-05

מחוון למבחן 53 במתמטיקה לכיתה ח,	נוסח	ב'
התשס"ט,	2009,	מחוון	לאינטרנט,	משופר

 دليل اإلجابات لالمتحان 53	في الرياضيات، الصف الثامن،
الصيغة ب، 2009،	دليل اإلجابات لإلنترنت، محّسن

رقم 
السؤال

نوع 
السؤال

الصحيحة للترميزاإلجابة  مجال تعليمات 
عالمة 
السؤال

طريقة إثبات ممكنة:مفتوح17ب

D )أُثبت في البند "أ"(
2
 = E

2 

AB = AC )ُمعطى: مثلث متساوي 

 الساقين(
B = C )زاويتا القاعدة في المثلث 

 متساوي الساقين متساويتان(
BD = CE )ُمعطى(

⇓          

FDB ≅ ∆GEC∆ )بحسب النظرية زاوية، 

ضلع، زاوية(                   

⇓         

DF = EG )ضلعان متناظران في مثلثين 

متطابقين(

وهو المطلوب

6 درجات
إجابة صحيحة تستند إلى ادعاءات معلّلة بواسطة 

نظريات مالئمة وتشمل استنتاًجا.
* مالحظة: ال ُتخصم درجات إذا ُكتب وُعلّل  

، C = B َو CE = BD : أنَّ   
وكذلك إذا ُكتبت نظرية التطابق المناسبة    

حتى لو لم ُيكتب المعطى:     
D   الذي أُثبت في البند "أ".

2
 = E

2
 

5 درجات
إجابة صحيحة تستند إلى ادعاءات منها اثنان   -
فقط معلاّلن بواسطة نظريات مالئمة وتكملة 

صحيحة.  
إجابة صحيحة تستند إلى ادعاءات معلّلة    -
بواسطة نظريات مالئمة وتكملة صحيحة 

بدون ذكر نظرية التطابق.
إجابة صحيحة تستند إلى ادعاءات معلّلة    -

بواسطة نظريات مالئمة، وتكملة صحيحة 
بدون استنتاج. 

4 درجات
إجابة صحيحة تستند إلى ادعاءات معللة    -

واستخالص استنتاج غير صحيح.
إجابة صحيحة تستند إلى ادعاءات معلّلة    -

وكتابة االستنتاج بدون تسجيل املثلثني 
املتطابقني ونظرية التطابق.

3 درجات
إجابة صحيحة تستند إلى ادعاءات صحيحة غير 

معلّلة، وتكملة صحيحة تشمل االستنتاج.
0 درجات 

كتابة أقل من ثالثة ادعاءات صحيحة بالنسبة   -
للتطابق باستثناء احلالة التي وردت في 

املالحظة املذكورة سابًقا (*)، والتي بحسبها 
يجب إعطاء درجات.

أّي اجابة أخرى.  -

6—3 ،0
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משרד החינוך
دولة إسرائيل
وزارة  التربية
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  הרשות הארצית 

למדידה והערכה בחינוך
راما
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للقياس والتقييم في التربية

السكرتارية التربوية 
قسم املفتشني املركزين

המזכירות	הפדגוגית 
אגף המפמ"רים

 מבחן 53 במתמטיקה לכיתה ח )8( — נוסח ב'
دليل اإلجابات لالمتحان في الرياضيات للصف الثامن - الصيغة ب

מיצ"ב    12 املدرسة   في  والنماء  النجاعة  مقاييس  امتحان   
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מחוון למבחן 53 במתמטיקה לכיתה ח,	נוסח	ב'
התשס"ט,	2009,	מחוון	לאינטרנט,	משופר

 دليل اإلجابات لالمتحان 53	في الرياضيات، الصف الثامن،
الصيغة ب، 2009،	دليل اإلجابات لإلنترنت، محّسن

رقم 
السؤال

نوع 
السؤال

الصحيحة للترميزاإلجابة  مجال تعليمات 
عالمة 
السؤال

الجواب: 135 ش.جمفتوح18أ

 شرح ممكن: 
كان ثمن الحذاء قبل التخفيض 180 ش.ج، 
بعد التخفيض يدفع أسعد %75 من الثمن 

أي: 135 ش.ج

 
 

75

100
180 135⋅ =

درجتان 

إجابة صحيحة وشرح صحيح.

درجة واحدة

خطأ واحد في طريقة احلّل وإيجاد احلّل بناًء   -
على هذا اخلطأ.

حساب الثمن بعد التخفيض فقط   -

حساب %80 بدال من 75% .  -

-    إجابة صحيحة مع طريقة حّل جزئية.

0 درجات

إجابة صحيحة بدون شرح  -

أكثر من خطأ واحد   -

حساب الثمن بعد ارتفاع السعر بنسبة 25%.  -

إجابة غير صحيحة  -

2—0

درجتان الجواب: )4( 275 ش.ج.مغلق18ب
إجابة صحيحة

0 درجات
إجابة غير صحيحة )ممّوهات أخرى(

2 ،0

درجتان الجواب: )1( أحمرمغلق19أ
إجابة صحيحة

0 درجات
إجابة غير صحيحة )ممّوهات أخرى(

2 ،0

درجة واحدةالجواب: 48 قطعة حلوىمفتوح19ب

إجابة صحيحة

0 درجات 

إجابة غير صحيحة

1 ،0

 عدد قطع احللوى 
التي في الكيس

 ألوان قطع
أحمرأصفرأزرقاحللوى
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 دليل اإلجابات لالمتحان 53	في الرياضيات، الصف الثامن،
الصيغة ب، 2009،	دليل اإلجابات لإلنترنت، محّسن

رقم 
السؤال

نوع 
السؤال

الصحيحة للترميزاإلجابة  مجال تعليمات 
عالمة 
السؤال

مفتوح20

אדוםצהוב כחול
צבע

הסוכריות

מספר הסוכריות
שבשקית

90

54

36

3 درجات
إجابة كاملة وصحيحة

درجتان 
كتابة عددين صحيحني

درجة واحدة 
كتابة عدد صحيح واحد فقط.  -

كتابة األعداد الثالثة الصحيحة ولكن ليس في   -
املكان املناسب في الرسم التخطيطي.

0 درجات 
أّي إجابة أخرى

3—0

درجتان الجواب: 6xمفتوح21أ
إجابة صحيحة

* مالحظة: ال ُتخصم درجات إذا ُكتب للمحيط  
تعبير صحيح بدون تبسيط.  

0 درجات 
حساب املساحات بداًل من حساب احمليطات.  -

كتابة إجابة عددية.  -
أّي إجابة أخرى  -

2 ،0

 الجواب: x = 4مفتوح21ب
طريقة حّل ممكنة: 

6x – 4 = 4x + 4  / – 4x + 4

2x = 8  / :2

x = 4

3 درجات
طريقة حّل صحيحة  وإجابة صحيحة.  -

تخمني اجلواب الصحيح وفحص كامل.   -
* مالحظة: يجب إعطاء جميع عدد الدرجات على 

البند "ب" إذا وقع خطأ في احلساب في البند "أ" 
ووجد حّل في البند "ب" بناًء على هذا اخلطأ.

درجتان
خطأ واحد في طريقة احلّل وإيجاد حّل بناًء   -

على هذا اخلطأ.
6x > 4x +4  :كتابة املتباينة  - 

وحّل صحيح للمتباينة.
0 درجات 

إجابة صحيحة بدون طريقة حّل وبدون فحص.  -
إجابة صحيحة تستند على معادلة غير صحيحة.  -

أكثر من خطأ واحد  -
إجابة غير صحيحة  -

3 ،2 ،0



מדינת	ישראל
משרד החינוך
دولة إسرائيل
وزارة  التربية

ראמ"ה	 	
  הרשות הארצית 

למדידה והערכה בחינוך
راما

السلطة القطرية
للقياس والتقييم في التربية

السكرتارية التربوية 
قسم املفتشني املركزين

המזכירות	הפדגוגית 
אגף המפמ"רים
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 دليل اإلجابات لالمتحان 53	في الرياضيات، الصف الثامن،
الصيغة ب، 2009،	دليل اإلجابات لإلنترنت، محّسن

رقم 
السؤال

نوع 
السؤال

الصحيحة للترميزاإلجابة  مجال تعليمات 
عالمة 
السؤال

درجتان الجواب: 22 كممفتوح22أ

إجابة صحيحة

* مالحظة: يجب عدم االهتمام بكتابة الوحدات.

0 درجات 

إجابة غير صحيحة

2 ،0

الجواب: بعد ثالث ساعات يكون البعد بين مفتوح22ب
آمال وسامي 42 كم

طرق حّل ممكنة: 

حّل جبرّي - 

بعد x ساعات من لحظة خروجهم تقطع 
آمال 4x كم بينما يقطع سامي 6x كم.

المعادلة:

4x + 6x + 12 = 42 / –12 

10x = 30  / :10 

 x = 3

حّل حسابي - 

آمال وسامي يبتعدان عن بعضهما في كل 
ساعة 10 كم. ولذلك فبعد 3 ساعات يصبح 
البعد بينهما 30 كم، وبناًء على ذلك يصبح 
البعد بينهما بعد 3 ساعات 30 + 12 أي 42 

كم.

5 درجات

طريقة حّل صحيحة وإجابة صحيحة.  -

تخمني اجلواب الصحيح وفحص كامل.  -

إيجاد احلّل بأّي طريقة صحيحة بشرط أن   -
يتم فحص احلّل.

* مالحظة: يجب إعطاء جميع عدد الدرجات على 
البند "ب" إذا وقع خطأ في احلساب في البند 

"أ" ووجد حّل في البند "ب" بناًء على هذا 
اخلطأ.

4 درجات

خطأ واحد في طريقة احلّل وإيجاد حّل بناًء   -
على هذا اخلطأ.

درجتان

طريقة حّل صحيحة ولكنها جزئية ، إيجاد   -
أن املسافة التي قطعها سامي وآمال خالل 3 

ساعات هي 30 كم.

كتابة معادلة بدون التطرق إلى البعد األّولي   -
 الذي كان بني آمال وسامي:

4x + 6x = 42 ، وإيجاد حّل بناًء على هذا 

اخلطأ.

0 درجات 

إجابة صحيحة بدون طريقة حّل وبدون   -
فحص.

أكثر من خطأ واحد  -

إجابة غير صحيحة  -

5 ،4 ،2 ،0



מדינת	ישראל
משרד החינוך
دولة إسرائيل
وزارة  التربية
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السلطة القطرية
للقياس والتقييم في التربية

السكرتارية التربوية 
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رقم 
السؤال

نوع 
السؤال

الصحيحة للترميزاإلجابة  مجال تعليمات 
عالمة 
السؤال

مفتوح23أ
ADB = 130º :4 درجاتالجواب

 إجابة صحيحة
0 درجات

 إجابة غير صحيحة

4 ،0

مفتوح23ب
C = 80º  :الجواب

تعليل ممكن: 

ADC = 180º – 130º  =  50º

 )180º مجموع الزوايا المتجاورة هو( 
DC = AC )ُمعطى(

                                    ⇓

ADC = CAD = 50º

)زاويتا القاعدة في المثلث متساوي 
الساقين متساويتان( 

                              ⇓

)180º مجموع زوايا المثلث هو( C = 80º

ACD = 50º	:تعليل ممكن إضافي

)الزاوية الخارجية للمثلث تساوي مجموع 
الزاويتين الداخليتين غير المجاورتين لها.

DC = AC )ُمعطى(

                              ⇓

ADC = CAD = 50º

)زاويتا القاعدة في المثلث متساوي 
الساقين متساويتان( 

                              ⇓

)180º مجموع زوايا المثلث هو( C = 80º

وهو املطلوب 

4 درجات

إجابة صحيحة تستند على ادعاءات معلّلة بواسطة 
النظريات المناسسبة مصوغة بشكل كامل. 

* مالحظة: يجب إعطأ جميع عدد الدرجات على 
البند "ب" إذا وقع خطأ في الحساب في البند "أ" 

ووجد حّل في البند "ب"بناًء على هذا الخطأ .

3 درجات
إجابة صحيحة تستند على ادعاءات معلّلة بواسطة 
النظريات المناسبة منها واحدة على االقل مصوغة 

بشكل ناقص.

درجتان

طريقة حّل صحيحة وخطأ واحد في احلساب   -
وإيجاد حّل بناًء على هذا اخلطأ.

إجابة صحيحة تستند على ادعاءات صحيحة   -
غير معلّلة. 

درجة واحدة 

إجابة صحيحة بدون طريقة حّل، وبدون فحص 
وبدون تعليل. 

0 درجات

أكثر من خطأ واحد   -

إجابة غير صحيحة  -

4—0
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 دليل اإلجابات لالمتحان 53	في الرياضيات، الصف الثامن،
الصيغة ب، 2009،	دليل اإلجابات لإلنترنت، محّسن

رقم 
السؤال

نوع 
السؤال

الصحيحة للترميزاإلجابة  مجال تعليمات 
عالمة 
السؤال

الجواب:  x = –7مفتوح24

طريقة حّل ممكنة: 

( )( ) ( )

/

x x x

x x x x

x

+ − = + +

+ − = + +
− =

5 2 3 2

3 10 6 11

3 21

2

2 2

:: ( )−
= −

3

7x

5 درجات
طريقة حّل صحيحة وإجابة صحيحة. 

مالحظة: يجب عدم خصم درجات إذا تّم   *
التبسيط بحسب قانون التوزيع الموّسع بداًل من 

التبسيط بحسب قانون الضرب.
4 درجات

خطأ في نسخ التمرين أو في نسخ إحدى مراحل 
التمرين لم يقلّل من مستوى صعوبة التمرين 

وإيجاد حّل بناًء على هذا الخطأ، على سبيل المثال: 
تغيير إحدى اإلشارات في المعادلة.

3 درجات
طريقة حّل كاملة مع خطأ واحد في كتابة   -

اإلشارة خالل عملية التبسيط وإيجاد حّل بناًء 
على هذا اخلطأ.

تبسيط صحيح للطرفني مع خطأ واحد في   -
جتميع احلدود وإيجاد حّل بناًء على هذا 

اخلطأ. 
تبسيط صحيح للطرفني وجتميع صحيح   -

  – 3x = 21   للحدود، والوصول إلى املعادلة
وتكملة غير صحيحة. 

درجتان 
تبسيط غير صحيح ألحد الطرفين فقط: 

 x2 – 10 = x2 + 6x + 9 + 2

أو
x2 + 3x – 10 = x2 + 9 + 2

وإيجاد حّل بناًء على هذا الخطأ. 
0 درجات

إجابة صحيحة بدون طريقة حّل.   -
أكثر من خطأ واحد  -

5—2 ،0

درجة واحدةالجواب: 80 ممفتوح25
إجابة صحيحة

0 درجات 
إجابة غير صحيحة

1 ،0


