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الصيغة "ب"، 2013

تعليمات عامة للمصّححني

في جميع أسئلة االمتحان، إذا لم يكتب التلميذ إجابة أو لم ُيشر إلى إجابة فإّنه يحصل على عالمة صفر )0(.  *

في األسئلة املفتوحة )كتابة إجابة( وفي األسئلة املغلقة، يجب تقييم اإلجابة بناًء على التعليمات املفّصلة في دليل   *

اإلجابات وكتابة العالمة املناسبة. 

في األسئلة متعّددة اخليارات، إذا أشار التلميذ إلى أكثر من إجابة واحدة فإّنه يحصل على عالمة صفر )0(.  *

يجب فحص التمارين التي ُأْجِرَيت فيها العمليات احلسابية جانًبا، وقبول اإلجابات الصحيحة حّتى وإن لم ُتنسخ   *

إلى املكان الُمخّصص لذلك.

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

السؤال

 نوع 

السؤال
توجيهات لتحديد الدرجاتاإلجابة الصحيحة

العالمات 

املمكنة

3,672مفتوح1 - إجابة صحيحةأ.	 درجتان  

- إجابة غير صحيحة 0 درجات   

2،0

3,316مفتوح - إجابة صحيحةب.	 درجتان  

- إجابة غير صحيحة 0 درجات   

2،0

40مفتوح - إجابة صحيحةج.	 درجتان  

- إجابة غير صحيحة 0 درجات   

2،0

- إجابة صحيحة3	مرطباناتمفتوح2 درجتان  

- إجابة غير صحيحة 0 درجات   

2،0

متعّدد 3

اخليارات

زاوية حاّدة. 	)4( - إجابة صحيحةأ.	 درجتان  

- إجابة غير صحيحة 0 درجات   

2،0

50  درجةمفتوح - إجابة صحيحةب.  درجتان  

- إجابة غير صحيحة 0 درجات   

2،0

متعّدد 4

اخليارات

أكبر من	2	وأصغر من	3 - إجابة صحيحة)2(	 درجتان  

- إجابة غير صحيحة 0 درجات   

2،0

متعّدد 5

اخليارات

0.03 - إجابة صحيحة)2(	 درجتان  

- إجابة غير صحيحة 0 درجات   

2،0

متعّدد 6

اخليارات

املثلّث - إجابة صحيحة)4(	 درجة واحدة 

- إجابة غير صحيحة 0 درجات  

1،0

742مفتوح7 - إجابة صحيحةأ.	 درجتان  

- إجابة غير صحيحة 0 درجات   

2،0

0مفتوح - إجابة صحيحةب.	 درجتان  

- إجابة غير صحيحة 0 درجات   

2،0

1,010 – 2,105مفتوح8 - إجابة صحيحة1,095 =  درجتان  

- إجابة غير صحيحة 0 درجات   

2،0
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العالمات 

املمكنة

14	شيقلمفتوح9

 تمرين أو شرح يدّل على العالقة 

 بين 84، 6		َو		14	

 أو 

 بين	28، 2		َو 	14	

 أو 

بين	56، 4		َو		14

 درجتان      -  تبيين طريقة حّل 

          صحيحة وإجابة 

         صحيحة

 درجة واحدة -   تبيين طريقة حّل 

          صحيحة بدون إجابة 

          أو تبيين طريقة حّل 

          صحيحة وإجابة غير 

          صحيحة نتيجة لخطأ 

          واحد في الحساب أو  

          إجابة صحيحة بدون 

         تبيين طريقة حّل    

0 درجات      -  كّل إمكانّية أخرى 

2—0

- إجابة صحيحة23  × 7 = 3 × 7 + 20 × 7  مفتوح10 درجتان  

- إجابة غير صحيحة 0 درجات   

2،0

6	تالميذ	مفتوح11 - إجابة صحيحة	أ.	 درجتان  

- إجابة غير صحيحة 0 درجات   

2،0

18	تلميًذامفتوح ب.	

اإلجابة القائمة على اإلجابة في  	•
البند "أ" ُتعتبر	إجابة صحيحة،	

حتى وإْن ُكتبت في البند "أ" إجابة 

غير صحيحة.	

- إجابة صحيحة درجة واحدة 

- إجابة غير صحيحة 0 درجات  

1،0

22	تلميًذامفتوح ج.	

اإلجابة القائمة على اإلجابة في  	•
البند "أ" ُتعتبر	إجابة صحيحة،	

حتى وإْن ُكتبت في البند "أ" إجابة 

غير صحيحة.	

- إجابة صحيحة درجتان  

- إجابة غير صحيحة 0 درجات   

2،0

كتابة عدد أكبر من	60	وأصغر من	70مفتوح12 - إجابة صحيحةأ.	 درجة واحدة 

- إجابة غير صحيحة 0 درجات  

1،0

كتابة عدد أكبر من	60	وأصغر من	70	مفتوح ب.	
غير العدد الذي ُكتب في البند "أ"

- إجابة صحيحة درجة واحدة 

- إجابة غير صحيحة 0 درجات  

1،0

- إجابة صحيحة460	شيقلمفتوح13 درجتان  

- إجابة غير صحيحة 0 درجات   

2،0
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42	شيقلمفتوح14 - إجابة صحيحةأ.	 درجتان  

- إجابة غير صحيحة 0 درجات   

2،0

12	الصقةمفتوح - إجابة صحيحةب.	 درجتان  

- إجابة غير صحيحة 0 درجات   

2،0

70	شيقلمفتوح15 - إجابة صحيحةأ.	 درجتان  

- إجابة غير صحيحة 0 درجات   

2،0

متعّدد 

اخليارات

200	دقيقة 	)3( - إجابة صحيحةب.	 درجتان  

- إجابة غير صحيحة 0 درجات   

2،0

- إجابة صحيحة6,930	شمعةمفتوح16 درجتان  

- إجابة غير صحيحة 0 درجات   

2،0

مفتوح17
1

2
15

أ.	

أو كّل تمثيل عددّي آخر لهذا العدد  

- إجابة صحيحة درجتان  

- إجابة غير صحيحة 0 درجات   

2،0

	مفتوح 3
7

ب.	
- إجابة صحيحة درجتان  

- إجابة غير صحيحة 0 درجات   

2،0

2.03مفتوح - إجابة صحيحةج.	 درجتان  

- إجابة غير صحيحة 0 درجات   

2،0

 كتابة عدد أكبر من 4، مفتوح18

مثل:

1
2

2

5
>

- إجابة صحيحة درجتان  

- إجابة غير صحيحة 0 درجات   

2،0

مفتوح19
	مساحة المرّبع ملّونة باللون الرمادّي.

3
8

أو كّل تمثيل آخر لهذا العدد	

- إجابة صحيحة درجتان  

- إجابة غير صحيحة 0 درجات   

2،0

1.6	مترمفتوح20

أو كّل تمثيل عددّي آخر لهذا العدد

- إجابة صحيحة درجتان  

- إجابة غير صحيحة 0 درجات   

2،0
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العالمات 

املمكنة

متعّدد 21

اخليارات
	 8
3

	)3( أ.	
- إجابة صحيحة درجتان  

- إجابة غير صحيحة 0 درجات   

2،0

كّل عدد في املجال التالي:	مفتوح ب.	

 8 ≤    ≤ 12  

- إجابة صحيحة درجتان  

- إجابة غير صحيحة 0 درجات   

2،0

مفتوح22
	كم

3
4

أ.	
- إجابة صحيحة درجة واحدة 

- إجابة غير صحيحة 0 درجات  

1،0

750	مترمفتوح ب.	

اإلجابة القائمة على اإلجابة في  	•
البند "أ" ُتعتبر	إجابة صحيحة،	

حتى وإْن ُكتبت في البند "أ" إجابة 

غير صحيحة.	

- إجابة صحيحة درجة واحدة 

- إجابة غير صحيحة 0 درجات  

1،0

- إجابة صحيحة 4 مّراتمفتوح23 درجتان  

- إجابة غير صحيحة 0 درجات   

2،0

19 بالوًنا زهرّيًامفتوح24

شروح )طرق حّل( ممكنة:

 I.				حساب عدد البالونات احلمراء والصفراء 
 مًعا، وبعد ذلك حساب عدد البالونات 

ـِ 30 الزهرّية بواسطة إكمال العدد ل

حساب اجلزء من الواحد الصحيح  	.II
الذي متّثله البالونات احلمراء والصفراء 

مًعا، وبعد ذلك حساب اجلزء النسبّي 

من الواحد الصحيح للبالونات الزهرّية 

وإيجاد عددها

يجب أيًضا قبول شرح صحيح  	•
بالكلمات أو حّل مبساعدة الرسم.	

 درجتان      - شرح صحيح وإجابة 

        صحيحة  

 درجة واحدة - إجابة صحيحة بدون 

        شرح أو شرح صحيح 

        وإجابة غير صحيحة 

        نتيجة لخطأ في الحساب   

        )فقط في جمع أو طرح  

        كسور أو أعداد   

        صحيحة( أو 

 وشرح   
19
30

       اإلجابة:

       صحيح.

 0 درجات    -  كّل إمكانّية أخرى، بما 
        في ذلك خطأ في مالءمة 

        الكّمّية للجزء أو في 

        مالءمة الجزء للكّمّية 

        حتى وإْن ُكتبت إجابة 

        صحيحة 

        أو تمثيل عددّي آخر 

19
30

       للعدد 

2—0



מדינת ישראל
משרד החינוך

راما

السلطة القطرية

للقياس والتقييم في التربية

دولة إسرائيل

وزارة  التربية
السكرتارية التربوية 

 מבחן 44 במתמטיקה לכיתה ה' )5( — נוסח ב' 6
دليل اإلجابات لالمتحان في الرياضّيات للصّف اخلامس - الصيغة "ب"

מיצ"ב    املدرسة   في  والنماء  النجاعة  مقاييس  امتحان   

ראמ"ה	 	
  הרשות הארצית 

המזכירות	הפדגוגיתלמדידה והערכה בחינוך

44-MAT-013-5B-SOF-p-net-arab-shipur ,11:51,10/06/13  44-03-05-02-01-02-012-013-05

מחוון למבחן 44 במתמטיקה לכיתה ה', נוסח ב', 
התשע"ג, 2013

 دليل اإلجابات لالمتحان 44 في الرياضّيات، الصّف اخلامس،

الصيغة "ب"، 2013

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

 رقم 

السؤال

 نوع 

السؤال
توجيهات لتحديد الدرجاتاإلجابة الصحيحة

العالمات 

املمكنة

مفتوح25
	 4

1
10

2
1
5

× = ×

أو كّل تمثيل عددّي آخر لهذا العدد	

- إجابة صحيحة درجتان  

- إجابة غير صحيحة 0 درجات   

2،0

1مفتوح26
2

4
7

+ 	 	
1
2

2
5

+ أ.	
- إجابة صحيحة درجة واحدة 

- إجابة غير صحيحة 0 درجات  

1،0

َبْي التالَيْين: مفتوح شرح يشتمل على املركِّ ب.	

التطّرق إلى تساوي أحد المضاَفْين  	.1

) 1
2

في التمريَنْين	)

2
5

	أكبر من 4
7

التطّرق إلى أّن  	.2

مالحظات:

إذا ُكتبت في البند "أ" اإلشارة    	•

، يجب فحص البند "ب"  <

بحسب التوجيهات املفّصلة.   

إذا ُكتبت في البند "أ" اإلشارة    	•

، يجب عدم فحص البند "ب". =

 3 درجات      -  شرح يشتمل على كال 
َبْين )يجب أيًضا            المركِّ

          قبول شرح يشتمل 

ب 2 فقط.(          على المركِّ

0 درجات       - كّل إمكانّية أخرى

3،0

كتابة عدد أكبر من 	0.47	وأصغر من مفتوح27 أ.	
1.47

- إجابة صحيحة درجتان  

- إجابة غير صحيحة 0 درجات   

2،0

كتابة عدد أكبر من	0	وأصغر مفتوح  ب.	
من	0.47

- إجابة صحيحة درجة واحدة 

- إجابة غير صحيحة 0 درجات  

1،0

- إجابة صحيحة24	سم2	مفتوح28 درجتان  

- إجابة غير صحيحة 0 درجات   

2،0

- إجابة صحيحة420	غراممفتوح29 درجتان  

- إجابة غير صحيحة 0 درجات   

2،0

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

 رقم 

السؤال

 نوع 

السؤال
توجيهات لتحديد الدرجاتاإلجابة الصحيحة

العالمات 

املمكنة

رسم شكل رباعّي فيه زاوية قائمة واحدة مفتوح30 أ.	
 فقط،

مثل:

مالحظة: يجب أيًضا قبول رسم فيه الزاوية 

القائمة ليست على خطوط الشبكة.  

- إجابة صحيحة درجتان  

- إجابة غير صحيحة 0 درجات   

2،0

رسم شكل رباعّي فيه زاويتان قائمتان مفتوح ب.	
 فقط، 

טרפז ישר–זוויתمثل: 

مالحظة: يجب أيًضا قبول رسم فيه 

الزاويتان القائمتان ليستا على 

خطوط الشبكة وليستا متجاورَتْين.

- إجابة صحيحة درجتان  

- إجابة غير صحيحة 0 درجات   

2،0
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 رقم 

السؤال

 نوع 

السؤال
توجيهات لتحديد الدرجاتاإلجابة الصحيحة

العالمات 

املمكنة

ق إلى أّن القطَرْين في مفتوح31 اإلشارة إلى "ال" والتطرُّ

المستطيل متساويان أو إلى أّن القطَرْين في 

الشكل الرباعّي المعطى غير متساوَيْين. 

مالحظة: إذا كانت اإلشارة غير صحيحة 

أو غير موجودة وُكتب تعليل ُيفَهم منه أّن 

الشكل الرباعّي ال يمكن أن يكون مستطياًل، 

ُتعتبر اإلجابة صحيحة.

 درجتان     -  إشارة بشكل صحيح 

        وشرح صحيح 

0 درجات      -  كّل إجابة أخرى 

2،0

إحدى اإلمكانّيات التالية:مفتوح32 أ.	

	 8	سم، 8	سم،	2	سم؛	

	 8	سم،	5	سم،	5	سم.	

- إجابة صحيحة درجتان  

- إجابة غير صحيحة 0 درجات   

2،0

اإلمكانّية التي لم ُتكتب في البند "أ"مفتوح - إجابة صحيحةب.	 درجتان  

- إجابة غير صحيحة 0 درجات   

2،0

مفتوح33

5 ס"מ

5 ס"מ 5 ס"מ

5 ס"מ

- إجابة صحيحة درجتان  

- إجابة غير صحيحة 0 درجات   

2،0

متعّدد 34

اخليارات
- إجابة صحيحة)1(   درجتان  

- إجابة غير صحيحة 0 درجات   

2،0

سم

سم سم

سم
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 رقم 

السؤال

 نوع 

السؤال
توجيهات لتحديد الدرجاتاإلجابة الصحيحة

العالمات 

املمكنة

مفتوح35
51	سم2

طرق حّل ممكنة: 

احلساب بواسطة الفرق بي المساحَتْين  	.I
)طرح مساحة املرّبع الصغير من مساحة 

املرّبع الكبير(:	

100 – 49 = 51

حساب بواسطة تفكيك وتركيب مساحة  	.II
الشكل الرمادّي 

 مالحظة: إذا كتب التلميذ احلّل الصحيح 

على الرسم فإّنه يحصل على 

جميع الدرجات.	

 درجتان         - تبيين طريقة حّل 

           صحيحة وإجابة 

          صحيحة

 درجة واحدة   - تبيين طريقة حّل 

          صحيحة وإجابة غير 

          صحيحة نتيجة لخطأ 

          في الحساب أو إجابة 

          صحيحة بدون تبيين 

         طريقة حّل

0 درجات      -  كّل إمكانّية أخرى 

2—0

- إجابة صحيحة44	مكّعًبامفتوح36 درجة واحدة 

- إجابة غير صحيحة 0 درجات  

1،0

- إجابة صحيحةفي الساعة	16:20مفتوح37 درجتان  

- إجابة غير صحيحة 0 درجات   

2،0


