
מיפוי פנימי מתמטיקה ח )ערבית(

َمْسح داخلّي
رياضّيات الصّف الثامن

אייר תשע"ז, מאי 2017

מדינת ישראל
משרד החינוך راما

السلطة القطرّية
السكرتارية التربوّيةللقياس والتقييم في التربية يل دولة إسرائ

وزارة التربية

ראמ"ה
הרשות הארצית

למדידה והערכה בחינוך

המזכירות הפדגוגית
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מיפוי פנימי מתמטיקה ח )ערבית( 2

3 في الصيغة "ب" 1 في الصيغة "أ" والسؤال  األسئلةالسؤال 
في أحد أّيام الشتاء تّم بّث نشرة أخبار لمّدة 50 دقيقة.   .1

َصت 20 دقيقة من النشرة لتقديم تقرير عن حالة الطقس. ُخصِّ
ما هي النسبة بين مّدة التقرير عن حالة الطقس ومّدة بّث نشرة األخبار ُكّلها؟

3 : 5  1

3 : 7  2

2 : 5  3

2 : 7  4

6x – 7 = 11               :حّل المعادلة التالية  .2

x =                      :الجواب  

مع منى أوراق نقدّية في محفظتها.  .3
ُيبيِّن الجدول التالي ِقَيم األوراق النقدّية التي في محفظة منى وعدد األوراق من كّل نوع.

100 شاقل50 شاقل20 شاقلقيمة الورقة النقدّية

513عدد األوراق النقدّية

ُخرج منى من محفظتها، بشكل عشوائّي، ورقة نقدّية قيمتها 20 شاقل؟ ما هو االحتمال أن ت

9
1  4  5

1  3  9
5  2  5

4  1
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اإلجابة دليل 

מדינת ישראל
משרד החינוך

راما
السلطة القطرية

للقياس والتقييم في التربية

دولة إسرائيل
السكرتارية التربوية وزارة  التربية

ראמ"ה   
 הרשות הארצית 

המזכירות הפדגוגיתלמדידה והערכה בחינוך
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מחוון למבחן פנימי 111 במתמטיקה לכיתה ח, 

טור א, תשע"ז

دليل اإلجابات لالمتحان الداخلّي 111 في الرياضّيات للصّف الثامن،
الصيغة "أ"، 2017

رقم 
السؤال

العالمات توجيهات لتحديد الدرجاتاإلجابة الصحيحة
الممكنة

درجتاناإلجابة: )3(  12:5

إجابة صحيحة

0 درجات

كّل إمكانّية أخرى

2 ،0

2 x = 3 :درجتاناإلجابة

إجابة صحيحة

0 درجات

كّل إمكانّية أخرى

2 ،0

3
9
5 اإلجابة: )2(  

درجتان

إجابة صحيحة

0 درجات

كّل إمكانّية أخرى

2 ،0

اإلجابة: )4( 4

135°
45°

درجتان

إجابة صحيحة

0 درجات

كّل إمكانّية أخرى

2 ،0

المجال

العددّي

السؤال موضوع 

النسبة

التفكير مستوى 

المعرفة والتشخيص

السؤال هدف 
إيجاد النسبة بين معطَيْين عدديَّْين.— 
اختزال نسبة.— 
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3 מיפוי פנימי מתמטיקה ח )ערבית(

1 في الصيغة "ب" 2 في الصيغة "أ" والسؤال  السؤال 

األسئلة
في أحد أّيام الشتاء تّم بّث نشرة أخبار لمّدة 50 دقيقة.   .1

َصت 20 دقيقة من النشرة لتقديم تقرير عن حالة الطقس. ُخصِّ
ما هي النسبة بين مّدة التقرير عن حالة الطقس ومّدة بّث نشرة األخبار ُكّلها؟

3 : 5  1

3 : 7  2

2 : 5  3

2 : 7  4

6x – 7 = 11               :حّل المعادلة التالية  .2

x =                      :الجواب  

مع منى أوراق نقدّية في محفظتها.  .3
ُيبيِّن الجدول التالي ِقَيم األوراق النقدّية التي في محفظة منى وعدد األوراق من كّل نوع.

100 شاقل50 شاقل20 شاقلقيمة الورقة النقدّية

513عدد األوراق النقدّية

ُخرج منى من محفظتها، بشكل عشوائّي، ورقة نقدّية قيمتها 20 شاقل؟ ما هو االحتمال أن ت

9
1  4  5

1  3  9
5  2  5

4  1
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اإلجابة دليل 

מדינת ישראל
משרד החינוך

راما
السلطة القطرية

للقياس والتقييم في التربية

دولة إسرائيل
السكرتارية التربوية وزارة  التربية

ראמ"ה   
 הרשות הארצית 

המזכירות הפדגוגיתלמדידה והערכה בחינוך
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מחוון למבחן פנימי 111 במתמטיקה לכיתה ח, 

טור א, תשע"ז

دليل اإلجابات لالمتحان الداخلّي 111 في الرياضّيات للصّف الثامن،
الصيغة "أ"، 2017

رقم 
السؤال

العالمات توجيهات لتحديد الدرجاتاإلجابة الصحيحة
الممكنة

درجتاناإلجابة: )3(  12:5

إجابة صحيحة

0 درجات

كّل إمكانّية أخرى

2 ،0

2 x = 3 :درجتاناإلجابة

إجابة صحيحة

0 درجات

كّل إمكانّية أخرى

2 ،0

3
9
5 اإلجابة: )2(  

درجتان

إجابة صحيحة

0 درجات

كّل إمكانّية أخرى

2 ،0

اإلجابة: )4( 4

135°
45°

درجتان

إجابة صحيحة

0 درجات

كّل إمكانّية أخرى

2 ،0

المجال

الجبرّي

السؤال موضوع 

حّل معادلة من الدرجة األولى بمجهول واحد 

التفكير مستوى 

الخوارزمّي

السؤال هدف 

 .x "حّل معادلة بسيطة من الدرجة األولى بمجهول واحد: "جمع المضاّد" َو"استخراج
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מיפוי פנימי מתמטיקה ח )ערבית( 4

4 في الصيغة "ب" 3 في الصيغة "أ" والسؤال  السؤال 

األسئلة
في أحد أّيام الشتاء تّم بّث نشرة أخبار لمّدة 50 دقيقة.   .1

َصت 20 دقيقة من النشرة لتقديم تقرير عن حالة الطقس. ُخصِّ
ما هي النسبة بين مّدة التقرير عن حالة الطقس ومّدة بّث نشرة األخبار ُكّلها؟

3 : 5  1

3 : 7  2

2 : 5  3

2 : 7  4

6x – 7 = 11               :حّل المعادلة التالية  .2

x =                      :الجواب  

مع منى أوراق نقدّية في محفظتها.  .3
ُيبيِّن الجدول التالي ِقَيم األوراق النقدّية التي في محفظة منى وعدد األوراق من كّل نوع.

100 شاقل50 شاقل20 شاقلقيمة الورقة النقدّية

513عدد األوراق النقدّية

ُخرج منى من محفظتها، بشكل عشوائّي، ورقة نقدّية قيمتها 20 شاقل؟ ما هو االحتمال أن ت

9
1  4  5

1  3  9
5  2  5

4  1
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اإلجابة دليل 

מדינת ישראל
משרד החינוך

راما
السلطة القطرية

للقياس والتقييم في التربية

دولة إسرائيل
السكرتارية التربوية وزارة  التربية

ראמ"ה   
 הרשות הארצית 

המזכירות הפדגוגיתלמדידה והערכה בחינוך

2 
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מחוון למבחן פנימי 111 במתמטיקה לכיתה ח, 

טור א, תשע"ז

دليل اإلجابات لالمتحان الداخلّي 111 في الرياضّيات للصّف الثامن،
الصيغة "أ"، 2017

رقم 
السؤال

العالمات توجيهات لتحديد الدرجاتاإلجابة الصحيحة
الممكنة

درجتاناإلجابة: )3(  12:5

إجابة صحيحة

0 درجات

كّل إمكانّية أخرى

2 ،0

2 x = 3 :درجتاناإلجابة

إجابة صحيحة

0 درجات

كّل إمكانّية أخرى

2 ،0

3
9
5 اإلجابة: )2(  

درجتان

إجابة صحيحة

0 درجات

كّل إمكانّية أخرى

2 ،0

اإلجابة: )4( 4

135°
45°

درجتان

إجابة صحيحة

0 درجات

كّل إمكانّية أخرى

2 ،0
المجال

العددّي

السؤال موضوع 

االحتمال

التفكير مستوى 

السيرورّي

السؤال هدف 

حساب احتمال حصول حدث بناًء على معطيات في جدول.
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5 מיפוי פנימי מתמטיקה ח )ערבית(

2 في الصيغة "ب" 4 في الصيغة "أ" والسؤال  السؤال 

في أّي رسم من الرسوم التالية، الزاويتان الُمشار إليهما هما زاويتان ُمتجاِورتان؟   .4

4

2

3

1

28°28°

37°

37°

150°

30°

135°
45°
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اإلجابة دليل 

מדינת ישראל
משרד החינוך

راما
السلطة القطرية

للقياس والتقييم في التربية

دولة إسرائيل
السكرتارية التربوية وزارة  التربية

ראמ"ה   
 הרשות הארצית 

המזכירות הפדגוגיתלמדידה והערכה בחינוך

2 
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מחוון למבחן פנימי 111 במתמטיקה לכיתה ח, 

טור א, תשע"ז

دليل اإلجابات لالمتحان الداخلّي 111 في الرياضّيات للصّف الثامن،
الصيغة "أ"، 2017

رقم 
السؤال

العالمات توجيهات لتحديد الدرجاتاإلجابة الصحيحة
الممكنة

درجتاناإلجابة: )3(  12:5

إجابة صحيحة

0 درجات

كّل إمكانّية أخرى

2 ،0

2 x = 3 :درجتاناإلجابة

إجابة صحيحة

0 درجات

كّل إمكانّية أخرى

2 ،0

3
9
5 اإلجابة: )2(  

درجتان

إجابة صحيحة

0 درجات

كّل إمكانّية أخرى

2 ،0

اإلجابة: )4( 4

135°
45°

درجتان

إجابة صحيحة

0 درجات

كّل إمكانّية أخرى

2 ،0

المجال

الهندسّي

السؤال موضوع 

الزوايا المتجاورة

التفكير مستوى 

المعرفة والتشخيص

السؤال هدف 

تشخيص زوايا متجاورة.
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מיפוי פנימי מתמטיקה ח )ערבית( 6

"ب" "أ" وفي الصيغة  5أ في الصيغة  السؤال 

أمامك المستطيل ABCD. أطوال أضالع المستطيل مكتوبة على الرسم بتمثيلها الجبرّي   .5
)األطوال هي بالسنتيمترات(.

أّي تعبير جبرّي ُيمثِّل محيط المستطيل؟ أ. 

2)5x + 4( + x  1

2)5x + 4( + 2x  2

5x + 4 + x  3

2⋅5x + 4 + 2x  4

محيط المستطيل ABCD هو 68 سم. ب. 
ما هو طول الضلع AB؟

اكتب طريقة الحّل.

الجواب:                      سم  

9x – 5)x – 2( = 50          :حّل المعادلة التالية  .6
اكتب طريقة الحّل.   

 x =                      :الجواب  

x

5x + 4

A B

D C
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اإلجابة دليل 

מדינת ישראל
משרד החינוך

راما
السلطة القطرية

للقياس والتقييم في التربية

دولة إسرائيل
السكرتارية التربوية وزارة  التربية

ראמ"ה   
 הרשות הארצית 

המזכירות הפדגוגיתלמדידה והערכה בחינוך
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מחוון למבחן פנימי 111 במתמטיקה לכיתה ח, 

טור א, תשע"ז

دليل اإلجابات لالمتحان الداخلّي 111 في الرياضّيات للصّف الثامن،
الصيغة "أ"، 2017

رقم 
السؤال

العالمات توجيهات لتحديد الدرجاتاإلجابة الصحيحة
الممكنة

3 درجاتاإلجابة: )5x + 4( + 2x  )2(52أ
إجابة صحيحة

0 درجات
كّل إمكانّية أخرى

3 ،0

اإلجابة: 5 سم 5ب

طريقة حّل ممكنة: 

2)5x + 4( + 2x = 68

10x + 8 + 2x = 68

12x + 8 = 68

12x = 60

x = 5

يجب قبول أيًضا حّل حسابّي صحيح )بدون   �
كتابة معادلة).

مالحظات:
يجب عدم خصم درجات إذا ُكتبت اإلجابة 29 سم   .1

.(BC طول الضلع)
يجب فحص حّل المعادلة بحسب دليل اإلجابات،   .2

بما في ذلك الحاالت التي ُأشير فيها في البند "أ" 
إلى تعبير جبرّي غير صحيح، وفي البند "ب" ُكتبت 

معادلة قائمة على هذا الخطأ.
فيما يلي إمكانّيات اإلجابة القائمة على الخطأ:  

اإلجابة في البند "ب"اإلجابة في البند "أ"

2)5x + 4( + x  .1x = 5.45

5x + 4 + x  .3x = 10.67

2 · 5x + 4 + 2x  .4x = 5.33

توزيع

الدرجات

حّل حّل جبرّي
حسابّي 
)بدون 
كتابة 
معادلة(

كتابة 
معادلة

حّل المعادلة
فتح 

أقواس*
تجميع 
حدود 

متشابهة 
و"جمع 
المضاّد"

"استخراج" 
x

4üüüüü درجات

غير موجود/ 3üüü درجات
غير صحيح

خطأ 
واحد في 
الحساب üüقائم على خطأ واحد

الخطأ
ü خطأ

واحد
قائم على 

الخطأ
قائم على 

الخطأ
—غير موجود/أكثر من خطأ واحدüدرجتان

إذا اختار التلميذ اإلمكانّية 3 أو اإلمكانّية 4 في البند "أ"   *
يجب تجاهل هذا العمود.

0 درجات

كّل إمكانّية أخرى، مثل:

حّل معادلة غير صحيحة ليست قائمة على التعبير   —
الجبرّي الذي ُأشير إليه في البند "أ". 

4—2 ،0
المجال
الهندسّي 

)السؤال هو سؤال تكاملّي ألّنه يدمج بين المجال الهندسّي والمجال الجبرّي؛ ففي المجال الهندسّي يتناول السؤال 
المستطيل، وفي المجال الجبرّي يتناول تعابير جبرّية.( 

السؤال موضوع 

محيط المستطيل، تعابير جبرّية

التفكير مستوى 

السيرورّي

السؤال هدف 

تشخيص تعبير جبرّي يصف محيط مستطيل، أطوال أضالعه المتجاورة ُممثَّلة بتعابير جبرّية.
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7 מיפוי פנימי מתמטיקה ח )ערבית(

"ب" "أ" وفي الصيغة  5ب في الصيغة  السؤال 

أمامك المستطيل ABCD. أطوال أضالع المستطيل مكتوبة على الرسم بتمثيلها الجبرّي   .5
)األطوال هي بالسنتيمترات(.

أّي تعبير جبرّي ُيمثِّل محيط المستطيل؟ أ. 

2)5x + 4( + x  1

2)5x + 4( + 2x  2

5x + 4 + x  3

2⋅5x + 4 + 2x  4

محيط المستطيل ABCD هو 68 سم. ب. 
ما هو طول الضلع AB؟

اكتب طريقة الحّل.

الجواب:                      سم  

9x – 5)x – 2( = 50          :حّل المعادلة التالية  .6
اكتب طريقة الحّل.   

 x =                      :الجواب  

x

5x + 4

A B

D C
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أمامك المستطيل ABCD. أطوال أضالع المستطيل مكتوبة على الرسم بتمثيلها الجبرّي   .5
)األطوال هي بالسنتيمترات(.

أّي تعبير جبرّي ُيمثِّل محيط المستطيل؟ أ. 

2)5x + 4( + x  1

2)5x + 4( + 2x  2

5x + 4 + x  3

2⋅5x + 4 + 2x  4

محيط المستطيل ABCD هو 68 سم. ب. 
ما هو طول الضلع AB؟

اكتب طريقة الحّل.

الجواب:                      سم  

9x – 5)x – 2( = 50          :حّل المعادلة التالية  .6
اكتب طريقة الحّل.   

 x =                      :الجواب  

x

5x + 4

A B

D C
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اإلجابة دليل 

מדינת ישראל
משרד החינוך

راما
السلطة القطرية

للقياس والتقييم في التربية

دولة إسرائيل
السكرتارية التربوية وزارة  التربية

ראמ"ה   
 הרשות הארצית 

המזכירות הפדגוגיתלמדידה והערכה בחינוך
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מחוון למבחן פנימי 111 במתמטיקה לכיתה ח, 

טור א, תשע"ז

دليل اإلجابات لالمتحان الداخلّي 111 في الرياضّيات للصّف الثامن،
الصيغة "أ"، 2017

رقم 
السؤال

العالمات توجيهات لتحديد الدرجاتاإلجابة الصحيحة
الممكنة

3 درجاتاإلجابة: )5x + 4( + 2x  )2(52أ
إجابة صحيحة

0 درجات
كّل إمكانّية أخرى

3 ،0

اإلجابة: 5 سم 5ب

طريقة حّل ممكنة: 

2)5x + 4( + 2x = 68

10x + 8 + 2x = 68

12x + 8 = 68

12x = 60

x = 5

يجب قبول أيًضا حّل حسابّي صحيح )بدون   �
كتابة معادلة).

مالحظات:
يجب عدم خصم درجات إذا ُكتبت اإلجابة 29 سم   .1

.(BC طول الضلع)
يجب فحص حّل المعادلة بحسب دليل اإلجابات،   .2

بما في ذلك الحاالت التي ُأشير فيها في البند "أ" 
إلى تعبير جبرّي غير صحيح، وفي البند "ب" ُكتبت 

معادلة قائمة على هذا الخطأ.
فيما يلي إمكانّيات اإلجابة القائمة على الخطأ:  

اإلجابة في البند "ب"اإلجابة في البند "أ"

2)5x + 4( + x  .1x = 5.45

5x + 4 + x  .3x = 10.67

2 · 5x + 4 + 2x  .4x = 5.33

توزيع

الدرجات

حّل حّل جبرّي
حسابّي 
)بدون 
كتابة 
معادلة(

كتابة 
معادلة

حّل المعادلة
فتح 

أقواس*
تجميع 
حدود 

متشابهة 
و"جمع 
المضاّد"

"استخراج" 
x

4üüüüü درجات

غير موجود/ 3üüü درجات
غير صحيح

خطأ 
واحد في 
الحساب üüقائم على خطأ واحد

الخطأ
ü خطأ

واحد
قائم على 

الخطأ
قائم على 

الخطأ
—غير موجود/أكثر من خطأ واحدüدرجتان

إذا اختار التلميذ اإلمكانّية 3 أو اإلمكانّية 4 في البند "أ"   *
يجب تجاهل هذا العمود.

0 درجات

كّل إمكانّية أخرى، مثل:

حّل معادلة غير صحيحة ليست قائمة على التعبير   —
الجبرّي الذي ُأشير إليه في البند "أ". 

4—2 ،0
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מיפוי פנימי מתמטיקה ח )ערבית( 8

المجال

الجبرّي

السؤال موضوع 

محيط المستطيل

التفكير مستوى 

السيرورّي

السؤال هدف 
حساب طول ضلع مستطيل بحسب محيطه بالسنتيمترات وبحسب تعابير جبرّية ُتمّثل أطوال أضالعه بالسنتيمترات.

طرق الحّل الممكنة:
حّل جبرّي – بناء معادلة وحّلها؛— 
حّل حسابّي.— 
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9 מיפוי פנימי מתמטיקה ח )ערבית(

"ب" "أ" وفي الصيغة  6 في الصيغة  السؤال 

أمامك المستطيل ABCD. أطوال أضالع المستطيل مكتوبة على الرسم بتمثيلها الجبرّي   .5
)األطوال هي بالسنتيمترات(.

أّي تعبير جبرّي ُيمثِّل محيط المستطيل؟ أ. 

2)5x + 4( + x  1

2)5x + 4( + 2x  2

5x + 4 + x  3

2⋅5x + 4 + 2x  4

محيط المستطيل ABCD هو 68 سم. ب. 
ما هو طول الضلع AB؟

اكتب طريقة الحّل.

الجواب:                      سم  

9x – 5)x – 2( = 50          :حّل المعادلة التالية  .6
اكتب طريقة الحّل.   

 x =                      :الجواب  

x

5x + 4

A B

D C
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أمامك المستطيل ABCD. أطوال أضالع المستطيل مكتوبة على الرسم بتمثيلها الجبرّي   .5
)األطوال هي بالسنتيمترات(.

أّي تعبير جبرّي ُيمثِّل محيط المستطيل؟ أ. 

2)5x + 4( + x  1

2)5x + 4( + 2x  2

5x + 4 + x  3

2⋅5x + 4 + 2x  4

محيط المستطيل ABCD هو 68 سم. ب. 
ما هو طول الضلع AB؟

اكتب طريقة الحّل.

الجواب:                      سم  

9x – 5)x – 2( = 50          :حّل المعادلة التالية  .6
اكتب طريقة الحّل.   

 x =                      :الجواب  

x

5x + 4

A B

D C
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اإلجابة دليل 

מדינת ישראל
משרד החינוך

راما
السلطة القطرية

للقياس والتقييم في التربية

دولة إسرائيل
السكرتارية التربوية وزارة  التربية

ראמ"ה   
 הרשות הארצית 

המזכירות הפדגוגיתלמדידה והערכה בחינוך
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מחוון למבחן פנימי 111 במתמטיקה לכיתה ח, 

טור א, תשע"ז

دليل اإلجابات لالمتحان الداخلّي 111 في الرياضّيات للصّف الثامن،
الصيغة "أ"، 2017

رقم 
السؤال

العالمات توجيهات لتحديد الدرجاتاإلجابة الصحيحة
الممكنة

6 x = 10 :اإلجابة

9x – 5)x – 2( = 50

9x – 5x + 10 = 50

4x + 10 = 50

4x = 40

x = 10

توزيع 
الدرجات

تجميع حدود فتح األقواس
متشابهة 
و"جمع 
المضاّد"

x "استخراج"

5üüü درجات

غير موجود/غير 4üü درجات
صحيح

üقائم على الخطأخطأ واحد

قائم على الخطأقائم على الخطأخطأ واحد3 درجات
üغير موجود/أكثر من خطأ واحد

درجة 
واحدة

غير موجود/قائم على الخطأخطأ واحد
غير صحيح

قائم على الخطَأْينخطأ واحدخطأ واحد

قائم على خطآن
الخطَأْين

قائم على الخطَأْين

0 درجات

كّل إمكانّية أخرى

5—3 ،1 ،0

توزيع اإلجابة: )7A)2, –10أ
الدرجات

A كتابة إحداثّيات النقطة

3ü درجات

)A )–10, 2درجتان

كتابة 10–  في المكان المالئم على محور y في 
هيئة المحاور

إحداثّي واحد فقط من إحداثّيات النقطة صحيحدرجة واحدة

0 درجات

كّل إمكانّية أخرى

3—0

3 درجاتاإلجابة: 6 وحدات طول7ب

إجابة صحيحة

0 درجات

كّل إمكانّية أخرى، مثل:

6– وحدات طول  —

3 ،0

المجال
الجبرّي

السؤال موضوع 
حّل معادلة من الدرجة األولى بمجهول واحد

التفكير مستوى 

الخوارزمّي

السؤال هدف 

حّل معادلة من الدرجة األولى بمجهول واحد بمساعدة قانون التوزيع: َفْتح أقواس، تجميع حدود متشابهة، "جمع المضاّد" 
 .x "َو"استخراج
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מיפוי פנימי מתמטיקה ח )ערבית( 10

9ب في الصيغة "ب" 7أ في الصيغة "أ" والسؤال  السؤال 

أمامك الخّط البيانّي للداّلة الخّطّية  .7
.y = –2x – 6

النقطتان A َو B َتَقعان على الخّط البيانّي للداّلة.  
النقطة B هي نقطة تقاُطع الخّط البيانّي للداّلة  

.y مع محور
O

B

A

y

x
2

ما هي إحداثّيات النقطة A؟ أ. 

A )        ,        (  :الجواب

ما هو طول القطعة OB؟ ب. 

الجواب:                      وحدات طول
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أمامك الخّط البيانّي للداّلة الخّطّية  .7
.y = –2x – 6

النقطتان A َو B َتَقعان على الخّط البيانّي للداّلة.  
النقطة B هي نقطة تقاُطع الخّط البيانّي للداّلة  

.y مع محور
O

B

A

y

x
2

ما هي إحداثّيات النقطة A؟ أ. 

A )        ,        (  :الجواب

ما هو طول القطعة OB؟ ب. 

الجواب:                      وحدات طول
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اإلجابة دليل 

מדינת ישראל
משרד החינוך

راما
السلطة القطرية

للقياس والتقييم في التربية

دولة إسرائيل
السكرتارية التربوية وزارة  التربية

ראמ"ה   
 הרשות הארצית 

המזכירות הפדגוגיתלמדידה והערכה בחינוך
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מחוון למבחן פנימי 111 במתמטיקה לכיתה ח, 

טור א, תשע"ז

دليل اإلجابات لالمتحان الداخلّي 111 في الرياضّيات للصّف الثامن،
الصيغة "أ"، 2017

رقم 
السؤال

العالمات توجيهات لتحديد الدرجاتاإلجابة الصحيحة
الممكنة

6 x = 10 :اإلجابة

9x – 5)x – 2( = 50

9x – 5x + 10 = 50

4x + 10 = 50

4x = 40

x = 10

توزيع 
الدرجات

تجميع حدود فتح األقواس
متشابهة 
و"جمع 
المضاّد"

x "استخراج"

5üüü درجات

غير موجود/غير 4üü درجات
صحيح

üقائم على الخطأخطأ واحد

قائم على الخطأقائم على الخطأخطأ واحد3 درجات
üغير موجود/أكثر من خطأ واحد

درجة 
واحدة

غير موجود/قائم على الخطأخطأ واحد
غير صحيح

قائم على الخطَأْينخطأ واحدخطأ واحد

قائم على خطآن
الخطَأْين

قائم على الخطَأْين

0 درجات

كّل إمكانّية أخرى

5—3 ،1 ،0

توزيع اإلجابة: )7A)2, –10أ
الدرجات

A كتابة إحداثّيات النقطة

3ü درجات

)A )–10, 2درجتان

كتابة 10–  في المكان المالئم على محور y في 
هيئة المحاور

إحداثّي واحد فقط من إحداثّيات النقطة صحيحدرجة واحدة

0 درجات

كّل إمكانّية أخرى

3—0

3 درجاتاإلجابة: 6 وحدات طول7ب

إجابة صحيحة

0 درجات

كّل إمكانّية أخرى، مثل:

6– وحدات طول  —

3 ،0
المجال

الجبرّي
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11 מיפוי פנימי מתמטיקה ח )ערבית(

السؤال موضوع 

الداّلة الخّطّية – تمثيالت مختلفة لدواّل

التفكير مستوى 

الخوارزمّي

السؤال هدف 

 —.x لنقطة على مستقيم بحسب العمود النازل من النقطة على محور x قراءة اإلحداثّي
كتابة اإلحداثّي y للنقطة على المستقيم بواسطة تعويض اإلحداثّي x للنقطة في معادلة المستقيم الُمعطاة.— 



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

מיפוי פנימי מתמטיקה ח )ערבית( 12

9أ في الصيغة "ب" 7ب في الصيغة "أ" والسؤال  السؤال 

أمامك الخّط البيانّي للداّلة الخّطّية  .7
.y = –2x – 6

النقطتان A َو B َتَقعان على الخّط البيانّي للداّلة.  
النقطة B هي نقطة تقاُطع الخّط البيانّي للداّلة  

.y مع محور
O

B

A

y

x
2

ما هي إحداثّيات النقطة A؟ أ. 

A )        ,        (  :الجواب

ما هو طول القطعة OB؟ ب. 

الجواب:                      وحدات طول
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اإلجابة دليل 

מדינת ישראל
משרד החינוך

راما
السلطة القطرية

للقياس والتقييم في التربية

دولة إسرائيل
السكرتارية التربوية وزارة  التربية

ראמ"ה   
 הרשות הארצית 

המזכירות הפדגוגיתלמדידה והערכה בחינוך

4 
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מחוון למבחן פנימי 111 במתמטיקה לכיתה ח, 

טור א, תשע"ז

دليل اإلجابات لالمتحان الداخلّي 111 في الرياضّيات للصّف الثامن،
الصيغة "أ"، 2017

رقم 
السؤال

العالمات توجيهات لتحديد الدرجاتاإلجابة الصحيحة
الممكنة

6 x = 10 :اإلجابة

9x – 5)x – 2( = 50

9x – 5x + 10 = 50

4x + 10 = 50

4x = 40

x = 10

توزيع 
الدرجات

تجميع حدود فتح األقواس
متشابهة 
و"جمع 
المضاّد"

x "استخراج"

5üüü درجات

غير موجود/غير 4üü درجات
صحيح

üقائم على الخطأخطأ واحد

قائم على الخطأقائم على الخطأخطأ واحد3 درجات
üغير موجود/أكثر من خطأ واحد

درجة 
واحدة

غير موجود/قائم على الخطأخطأ واحد
غير صحيح

قائم على الخطَأْينخطأ واحدخطأ واحد

قائم على خطآن
الخطَأْين

قائم على الخطَأْين

0 درجات

كّل إمكانّية أخرى

5—3 ،1 ،0

توزيع اإلجابة: )7A)2, –10أ
الدرجات

A كتابة إحداثّيات النقطة

3ü درجات

)A )–10, 2درجتان

كتابة 10–  في المكان المالئم على محور y في 
هيئة المحاور

إحداثّي واحد فقط من إحداثّيات النقطة صحيحدرجة واحدة

0 درجات

كّل إمكانّية أخرى

3—0

3 درجاتاإلجابة: 6 وحدات طول7ب

إجابة صحيحة

0 درجات

كّل إمكانّية أخرى، مثل:

6– وحدات طول  —

3 ،0

المجال

الجبرّي

السؤال موضوع 

الداّلة الخّطّية – نقطة التقاطع مع محور y، طول قطعة في هيئة محاور

التفكير مستوى 

المعرفة والتشخيص

السؤال هدف 

تشخيص اإلحداثّي y لنقطة تقاطع مستقيم مع محور y بحسب البارامتر b لمعادلة المستقيم. — 
 —.y إيجاد طول قطعة إحدى نقطَتْي طرفها هي رأس المحاور، ونقطة طرفها األخرى هي نقطة تقاطع المستقيم مع محور
َفْهم أّن طول قطعة هو عدد موجب. — 
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13 מיפוי פנימי מתמטיקה ח )ערבית(

11 في الصيغة "ب" 8 في الصيغة "أ" والسؤال  السؤال 

 x x x1
2

12 5 5
2 5

=
-
-

+ حّل المعادلة التالية:            .8
اكتب طريقة الحّل.  

 x =                      :الجواب

أمامك مكّعب.  .9
طول ضلع المكّعب هو 10 سم.
ما هي مساحة أوجه المكّعب؟

  
600 سم2  1

400 سم2  2

360 سم2  3

120 سم2  4
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 x x x1
2

12 5 5
2 5

=
-
-

+ حّل المعادلة التالية:            .8
اكتب طريقة الحّل.  

 x =                      :الجواب

أمامك مكّعب.  .9
طول ضلع المكّعب هو 10 سم.
ما هي مساحة أوجه المكّعب؟

  
600 سم2  1

400 سم2  2

360 سم2  3

120 سم2  4
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اإلجابة دليل 

מדינת ישראל
משרד החינוך

راما
السلطة القطرية

للقياس والتقييم في التربية

دولة إسرائيل
السكرتارية التربوية وزارة  التربية

ראמ"ה   
 הרשות הארצית 

המזכירות הפדגוגיתלמדידה והערכה בחינוך

5 
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מחוון למבחן פנימי 111 במתמטיקה לכיתה ח, 

טור א, תשע"ז

دليل اإلجابات لالمتحان الداخلّي 111 في الرياضّيات للصّف الثامن،
الصيغة "أ"، 2017

رقم 
السؤال

العالمات توجيهات لتحديد الدرجاتاإلجابة الصحيحة
الممكنة

8x 2 2
1

= اإلجابة: 

طريقة حّل ممكنة:

x
x

x

x x x

x x

x

x

2
12 1

5 5
2 5

60 5 50 4 10

10 5 4 10

6 15

2 2
1

-
- =

+

- - = +

- = +

=

=

مالحظة:

خطأ في اختزال كسور جبرّية ُيعتبر خطًأ أساسّياً وتكون 
عالمة السؤال 0.

توزيع 
الدرجات

الضرب 
بالمقام 
المشترك

تجميع حدود 
متشابهة 
و"جمع 
المضاّد"

x "استخراج"

5üüü درجات

غير موجود/4üü درجات
غير صحيح

üقائم على الخطأخطأ واحد

قائم على الخطأقائم على الخطأخطأ واحد3 درجات
üغير موجود/أكثر من خطأ واحد

درجة 
واحدة

غير موجود/قائم على الخطأخطأ واحد
غير صحيح

قائم على خطأ واحدخطأ واحد
الخطَأْين

قائم على خطآن
الخطَأْين

قائم على 
الخطَأْين

0 درجات

كّل إمكانّية أخرى

5—3 ،1 ،0

3 درجاتاإلجابة: )1(  600 سم92

إجابة صحيحة

0 درجات

كّل إمكانّية أخرى

3 ،0
المجال

الجبرّي

السؤال موضوع 
حّل معادلة من الدرجة األولى بمجهول واحد

التفكير مستوى 
الخوارزمّي

السؤال هدف 
حّل معادلة من الدرجة األولى بمجهول واحد، فيها مقامات عددّية:

 .x "الضرب بالمقام المشترك، تجميع حدود متشابهة، "جمع المضاّد" َو"استخراج
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מיפוי פנימי מתמטיקה ח )ערבית( 14

10 في الصيغة "ب" 9 في الصيغة "أ" والسؤال  السؤال 

 x x x1
2

12 5 5
2 5

=
-
-

+ حّل المعادلة التالية:            .8
اكتب طريقة الحّل.  

 x =                      :الجواب

أمامك مكّعب.  .9
طول ضلع المكّعب هو 10 سم.
ما هي مساحة أوجه المكّعب؟

  
600 سم2  1

400 سم2  2

360 سم2  3

120 سم2  4

8111-MAT-017-8A-SOF-arab-pnimi-net | 09:56 ,09/07/17 | 111-03-08-01-01-02-016-017-05  )מיצ"ב | מבחן פנימי 111 במתמטיקה לכיתה ח )8( טור א )ערבית
© כל הזכויות שמורות לראמ"ה — הרשות הארצית למדידה והערכה בחינוך, משרד החינוך

اإلجابة دليل 

מדינת ישראל
משרד החינוך

راما
السلطة القطرية

للقياس والتقييم في التربية

دولة إسرائيل
السكرتارية التربوية وزارة  التربية

ראמ"ה   
 הרשות הארצית 

המזכירות הפדגוגיתלמדידה והערכה בחינוך

5 
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מיצ"ב   מחוון למבחן פנימי 111 במתמטיקה לכיתה ח (8) — טור א (ערבית)  ا�درسة   في  والنماء  النجاعة  مقاييس  امتحان   
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מחוון למבחן פנימי 111 במתמטיקה לכיתה ח, 

טור א, תשע"ז

دليل اإلجابات لالمتحان الداخلّي 111 في الرياضّيات للصّف الثامن،
الصيغة "أ"، 2017

رقم 
السؤال

العالمات توجيهات لتحديد الدرجاتاإلجابة الصحيحة
الممكنة

8x 2 2
1

= اإلجابة: 

طريقة حّل ممكنة:

x
x

x

x x x

x x

x

x

2
12 1

5 5
2 5

60 5 50 4 10

10 5 4 10

6 15

2 2
1

-
- =

+

- - = +

- = +

=

=

مالحظة:

خطأ في اختزال كسور جبرّية ُيعتبر خطًأ أساسّياً وتكون 
عالمة السؤال 0.

توزيع 
الدرجات

الضرب 
بالمقام 
المشترك

تجميع حدود 
متشابهة 
و"جمع 
المضاّد"

x "استخراج"

5üüü درجات

غير موجود/4üü درجات
غير صحيح

üقائم على الخطأخطأ واحد

قائم على الخطأقائم على الخطأخطأ واحد3 درجات
üغير موجود/أكثر من خطأ واحد

درجة 
واحدة

غير موجود/قائم على الخطأخطأ واحد
غير صحيح

قائم على خطأ واحدخطأ واحد
الخطَأْين

قائم على خطآن
الخطَأْين

قائم على 
الخطَأْين

0 درجات

كّل إمكانّية أخرى

5—3 ،1 ،0

3 درجاتاإلجابة: )1(  600 سم92

إجابة صحيحة

0 درجات

كّل إمكانّية أخرى

3 ،0

المجال

الهندسّي

السؤال موضوع 

المكّعب، مساحة أوجه مكّعب

التفكير مستوى 

السيرورّي

السؤال هدف 

حساب مساحة أوجه مكّعب.
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15 מיפוי פנימי מתמטיקה ח )ערבית(

8 في الصيغة "ب" 10 في الصيغة "أ" والسؤال  السؤال 

في كّل سطر في الجدول التالي يوجد مثّلثان.   .10
َضع إشارة × في المرّبع المالئم، بحسب الُمعطيات التي في الرسم، ِلُتبيِّن إْن كان هذان المثّلثان   

متطاِبَقْين أو ال.
إْن كان الجواب نعم، فاكتب نظرّية التطابق.  

هل المثّلثان متطابقان؟المثّلثان

.1

30°

30°

74°
74°

6 ס״מ

6 سم6 ס״מ

6 سم

نعم  1

ال  2

إْن كان الجواب نعم، فاكتب 
نظرّية التطابق.

                                  

.2

40° 40°60°

5 ס״מ
80°

5 سم5 سم5 ס״מ

نعم  1

ال  2

إْن كان الجواب نعم، فاكتب 
نظرّية التطابق.

                                  

.3

12 ס״מ

5 ס״מ

5 ס״מ

12 ס״מ

5 سم

5 سم

12 سم

12 سم

نعم  1

ال  2

إْن كان الجواب نعم، فاكتب 
نظرّية التطابق.
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في كّل سطر في الجدول التالي يوجد مثّلثان.   .10
َضع إشارة × في المرّبع المالئم، بحسب الُمعطيات التي في الرسم، ِلُتبيِّن إْن كان هذان المثّلثان   

متطاِبَقْين أو ال.
إْن كان الجواب نعم، فاكتب نظرّية التطابق.  

هل المثّلثان متطابقان؟المثّلثان

.1

30°

30°

74°
74°

6 ס״מ

6 سم6 ס״מ

6 سم

نعم  1

ال  2

إْن كان الجواب نعم، فاكتب 
نظرّية التطابق.

                                  

.2

40° 40°60°

5 ס״מ
80°

5 سم5 سم5 ס״מ

نعم  1

ال  2

إْن كان الجواب نعم، فاكتب 
نظرّية التطابق.

                                  

.3

12 ס״מ

5 ס״מ

5 ס״מ

12 ס״מ

5 سم

5 سم

12 سم

12 سم

نعم  1

ال  2

إْن كان الجواب نعم، فاكتب 
نظرّية التطابق.
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في كّل سطر في الجدول التالي يوجد مثّلثان.   .10
َضع إشارة × في المرّبع المالئم، بحسب الُمعطيات التي في الرسم، ِلُتبيِّن إْن كان هذان المثّلثان   

متطاِبَقْين أو ال.
إْن كان الجواب نعم، فاكتب نظرّية التطابق.  

هل المثّلثان متطابقان؟المثّلثان

.1

30°

30°

74°
74°

6 ס״מ

6 سم6 ס״מ

6 سم

نعم  1

ال  2

إْن كان الجواب نعم، فاكتب 
نظرّية التطابق.

                                  

.2

40° 40°60°

5 ס״מ
80°

5 سم5 سم5 ס״מ

نعم  1

ال  2

إْن كان الجواب نعم، فاكتب 
نظرّية التطابق.

                                  

.3

12 ס״מ

5 ס״מ

5 ס״מ

12 ס״מ

5 سم

5 سم

12 سم

12 سم

نعم  1

ال  2

إْن كان الجواب نعم، فاكتب 
نظرّية التطابق.
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מיפוי פנימי מתמטיקה ח )ערבית( 16

اإلجابة دليل 

מדינת ישראל
משרד החינוך

راما
السلطة القطرية

للقياس والتقييم في التربية

دولة إسرائيل
السكرتارية التربوية وزارة  التربية

ראמ"ה   
 הרשות הארצית 

המזכירות הפדגוגיתלמדידה והערכה בחינוך
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מחוון למבחן פנימי 111 במתמטיקה לכיתה ח, 

טור א, תשע"ז

دليل اإلجابات لالمتحان الداخلّي 111 في الرياضّيات للصّف الثامن،
الصيغة "أ"، 2017

رقم 
السؤال

العالمات توجيهات لتحديد الدرجاتاإلجابة الصحيحة
الممكنة

10
هل المثّلثان المثّلثان

متطابقان؟
.1

30°

30°

74°
74°

6 ס״מ

6 ס״מ

6 سم

6 سم

نعم  1

ال  ü 2

إْن كان الجواب 
نعم، فاكتب نظرّية 

التطابق.

                         
.2

40° 40°60°

5 ס״מ
80°

5 سم5 سم5 ס״מ

نعم  ü 1

ال  2

إْن كان الجواب 
نعم، فاكتب نظرّية 

التطابق.

زاوية-ضلع-زاوية

.3

12 ס״מ

5 ס״מ

5 ס״מ

12 ס״מ

5 سم

5 سم

12 سم
12 سم

نعم  1

ال  ü 2

إْن كان الجواب 
نعم، فاكتب نظرّية 

التطابق.

                         

4 درجات

إجابة صحيحة في ثالثة بنود.
3 درجات

إجابة صحيحة في بنَدْين.
درجتان

إجابة صحيحة في البند رقم 2 فقط.

0 درجات

كّل إمكانّية أخرى، مثل:
إجابة صحيحة في البند رقم 1 فقط.  —

4-2 ،0

المجال
الهندسّي

السؤال موضوع 
تطابق المثّلثات

التفكير مستوى 
السيرورّي

السؤال هدف 
تحديد إْن كان مثّلثان متطابَقْين.— 
حساب زوايا في مثّلث بمساعدة مجموع زوايا المثّلث )البندان 1 َو 2(.— 
معرفة أّن طول الوتر في مثّلث قائم الزاوية أكبر من طول الضلع القائم )البند 3(.— 
تشخيص نظرّية التطابق في مثّلَثْين متطابَقْين.— 
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17 מיפוי פנימי מתמטיקה ח )ערבית(

12أ في الصيغة "ب" 11أ في الصيغة "أ" والسؤال  السؤال 

معّدل ثالثة أعداد موجبة هو 90 .  .11
هل ُيمكن أن يكون أحد األعداد هو 80 ؟ أ. 

نعم  1

ال  2

إْن كان الجواب "نعم"، فاكتب مثااًل للعدَدْين اآلخَرْين.
مثال:                     ،                        

إْن كان الجواب "ال"، فاشرح لماذا هذا ال ُيمكن.

هل ُيمكن أن يكون أحد األعداد هو 300 ؟ ب. 

نعم  1

ال  2

إْن كان الجواب "نعم"، فاكتب مثااًل للعدَدْين اآلخَرْين.
مثال:                     ،                        

إْن كان الجواب "ال"، فاشرح لماذا هذا ال ُيمكن.
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اإلجابة دليل 

מדינת ישראל
משרד החינוך

راما
السلطة القطرية

للقياس والتقييم في التربية

دولة إسرائيل
السكرتارية التربوية وزارة  التربية

ראמ"ה   
 הרשות הארצית 

המזכירות הפדגוגיתלמדידה והערכה בחינוך
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מחוון למבחן פנימי 111 במתמטיקה לכיתה ח, 

טור א, תשע"ז

دليل اإلجابات لالمتحان الداخلّي 111 في الرياضّيات للصّف الثامن،
الصيغة "أ"، 2017

رقم 
السؤال

العالمات توجيهات لتحديد الدرجاتاإلجابة الصحيحة
الممكنة

اإلجابة: )1( نعم11أ

مثال: كّل عدَدْين موجَبْين مجموعهما 190، مثل: 
. 90 ،100

مالحظة:
يجب تجاهل اإلشارة إلى"نعم" أو "ال".

توزيع 
الدرجات

كتابة عدَدْين موجَبْين مجموعهما 190 

3ü درجات

190، 0درجتان

0 درجات

كّل إمكانّية أخرى

3 ،2 ،0

اإلجابة: )2( ال11ب

شروح ممكنة:

إذا كان معّدل ثالثة أعداد هو 90 فإّن   .1
مجموعها هو 270 .

إذا كان أحد األعداد هو 300 فإّن مجموع   
العدَدْين اآلخَرْين هو 30– .

لذلك، فأحد األعداد على األقّل يجب أن يكون 
سالًبا، وهذا يتناقض مع المعطى أّن األعداد 

موجبة.

إذا قّسمنا 300 على 3 تكون النتيجة أكبر   .2
من 90 . إذا أضفنا إلى الـ 300 عدَدْين 

موجَبْين يكون المعّدل أكبر من 90 ، وهذا 
يتناقض مع المعطى أّن المعّدل هو 90 . 

مالحظات: 
يجب تجاهل اإلشارة إلى "نعم" أو "ال".   .1

يجب عدم خصم درجات إذا لم يكن الشرح كاماًل   .2
ولكّنه يدّل على الفهم، مثل:

يتناول الشرح فقط َكْون مجموع األعداد هو   —
270/أصغر من 300 ، وال يتناول َكْون األعداد 

موجبة.
توزيع 
الدرجات

الشرح

شرح صحيح ليس بمساعدة مثال3 درجات
شرح بمساعدة مثال لعدَدْين يفيان بإحدى 

اإلمكانّيات التالية:

كّل واحد منهما 0 .  .1

كّل واحد منهما موجب وأصغر من 1 أو   .2
يساوي 1 .  

مجموعهما هو 30– .   .3

0 درجات

كّل إمكانّية أخرى

3 ،0 المجال

العددّي

السؤال موضوع 

اإلحصاء – المعّدل 

التفكير مستوى 
البحث المفتوح

)السؤال ليس عادّيًا.(

السؤال هدف 
َفْهم المصطلح "معّدل" )إيجاد مجموع ثالثة أعداد إذا ُأعطي معّدلها(.— 
كتابة مثال لعدَدْين، إذا ُأعطي العدد الثالث، معّدل األعداد الثالثة وضرورة َكْون األعداد موجبة.— 
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מיפוי פנימי מתמטיקה ח )ערבית( 18

12ب في الصيغة "ب" 11ب في الصيغة "أ" والسؤال  السؤال 

معّدل ثالثة أعداد موجبة هو 90 .  .11
هل ُيمكن أن يكون أحد األعداد هو 80 ؟ أ. 

نعم  1

ال  2

إْن كان الجواب "نعم"، فاكتب مثااًل للعدَدْين اآلخَرْين.
مثال:                     ،                        

إْن كان الجواب "ال"، فاشرح لماذا هذا ال ُيمكن.

هل ُيمكن أن يكون أحد األعداد هو 300 ؟ ب. 

نعم  1

ال  2

إْن كان الجواب "نعم"، فاكتب مثااًل للعدَدْين اآلخَرْين.
مثال:                     ،                        

إْن كان الجواب "ال"، فاشرح لماذا هذا ال ُيمكن.
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اإلجابة دليل 

מדינת ישראל
משרד החינוך

راما
السلطة القطرية

للقياس والتقييم في التربية

دولة إسرائيل
السكرتارية التربوية وزارة  التربية

ראמ"ה   
 הרשות הארצית 

המזכירות הפדגוגיתלמדידה והערכה בחינוך
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מחוון למבחן פנימי 111 במתמטיקה לכיתה ח, 

טור א, תשע"ז

دليل اإلجابات لالمتحان الداخلّي 111 في الرياضّيات للصّف الثامن،
الصيغة "أ"، 2017

رقم 
السؤال

العالمات توجيهات لتحديد الدرجاتاإلجابة الصحيحة
الممكنة

اإلجابة: )1( نعم11أ

مثال: كّل عدَدْين موجَبْين مجموعهما 190، مثل: 
. 90 ،100

مالحظة:
يجب تجاهل اإلشارة إلى"نعم" أو "ال".

توزيع 
الدرجات

كتابة عدَدْين موجَبْين مجموعهما 190 

3ü درجات

190، 0درجتان

0 درجات

كّل إمكانّية أخرى

3 ،2 ،0

اإلجابة: )2( ال11ب

شروح ممكنة:

إذا كان معّدل ثالثة أعداد هو 90 فإّن   .1
مجموعها هو 270 .

إذا كان أحد األعداد هو 300 فإّن مجموع   
العدَدْين اآلخَرْين هو 30– .

لذلك، فأحد األعداد على األقّل يجب أن يكون 
سالًبا، وهذا يتناقض مع المعطى أّن األعداد 

موجبة.

إذا قّسمنا 300 على 3 تكون النتيجة أكبر   .2
من 90 . إذا أضفنا إلى الـ 300 عدَدْين 

موجَبْين يكون المعّدل أكبر من 90 ، وهذا 
يتناقض مع المعطى أّن المعّدل هو 90 . 

مالحظات: 
يجب تجاهل اإلشارة إلى "نعم" أو "ال".   .1

يجب عدم خصم درجات إذا لم يكن الشرح كاماًل   .2
ولكّنه يدّل على الفهم، مثل:

يتناول الشرح فقط َكْون مجموع األعداد هو   —
270/أصغر من 300 ، وال يتناول َكْون األعداد 

موجبة.
توزيع 
الدرجات

الشرح

شرح صحيح ليس بمساعدة مثال3 درجات
شرح بمساعدة مثال لعدَدْين يفيان بإحدى 

اإلمكانّيات التالية:

كّل واحد منهما 0 .  .1

كّل واحد منهما موجب وأصغر من 1 أو   .2
يساوي 1 .  

مجموعهما هو 30– .   .3

0 درجات

كّل إمكانّية أخرى

3 ،0

المجال

العددّي
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19 מיפוי פנימי מתמטיקה ח )ערבית(

السؤال موضوع 

اإلحصاء – المعّدل

التفكير مستوى 
البحث المفتوح 

)السؤال ليس عادّيًا.(

السؤال هدف 
َفْهم المصطلح "معّدل" )إيجاد مجموع ثالثة أعداد إذا ُأعطي معّدلها(.— 
َفْهم أّنه إذا ُعرف مجموع ثالثة أعداد موجبة، فال يمكن أن يكون واحد من األعداد أكبر من مجموعها. — 



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

מיפוי פנימי מתמטיקה ח )ערבית( 20

7ب في الصيغة "ب" 12أ في الصيغة "أ" والسؤال  السؤال 

 .ABC أمامك المثّلث  .12
BD هو ارتفاع في المثّلث. 

A CD

6 ס״מ 

6 ס״מ  11 ס״מ 

B

6 سم

6 سم 11 سم

اعَتِمد على المعطيات التي في الرسم وأجب عن البنود التالية: 
ما هي مساحة المثّلث ABC بالسنتيمترات المرّبعة؟ أ. 

اكتب طريقة الحّل.

الجواب:                      سم2

ما هو مقدار A؟ ب. 

الجواب: °                    

ما هو طول الضلع BC بالسنتيمترات؟  ج. 
اكتب طريقة الحّل.

اكتب إجابتك كجذر تربيعّي أو ككسر عشرّي ُمَقرَّب إلى رقَمْين بعد الفاصلة العشرّية.  

الجواب:                      سم
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 .ABC أمامك المثّلث  .12
BD هو ارتفاع في المثّلث. 

A CD

6 ס״מ 

6 ס״מ  11 ס״מ 

B

6 سم

6 سم 11 سم

اعَتِمد على المعطيات التي في الرسم وأجب عن البنود التالية: 
ما هي مساحة المثّلث ABC بالسنتيمترات المرّبعة؟ أ. 

اكتب طريقة الحّل.

الجواب:                      سم2

ما هو مقدار A؟ ب. 

الجواب: °                    

ما هو طول الضلع BC بالسنتيمترات؟  ج. 
اكتب طريقة الحّل.

اكتب إجابتك كجذر تربيعّي أو ككسر عشرّي ُمَقرَّب إلى رقَمْين بعد الفاصلة العشرّية.  

الجواب:                      سم
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اإلجابة دليل 

מדינת ישראל
משרד החינוך

راما
السلطة القطرية

للقياس والتقييم في التربية

دولة إسرائيل
السكرتارية التربوية وزارة  التربية

ראמ"ה   
 הרשות הארצית 

המזכירות הפדגוגיתלמדידה והערכה בחינוך
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מחוון למבחן פנימי 111 במתמטיקה לכיתה ח, 

טור א, תשע"ז

دليل اإلجابات لالمتحان الداخلّي 111 في الرياضّيات للصّف الثامن،
الصيغة "أ"، 2017

رقم 
السؤال

العالمات توجيهات لتحديد الدرجاتاإلجابة الصحيحة
الممكنة

اإلجابة: 51 سم122أ

طرق حّل ممكنة: 

2
17 6

51
$
=    .1

حّل بمساعدة حساب مجموع المساحات:  .2

2
6 6

2
11 6

18 33 51
$ $
+ = + =

توزيع 
الدرجات

DABC حساب مساحة

3ü درجات

خطأ واحد في الحساب.درجتان

حساب صحيح لمساحة DBDA وأيًضا 
مساحة DBDC، بدون حساب مجموعهما.

حساب صحيح لمساحة DBDA أو لمساحة 
 DBDC

إجابة صحيحة بدون عرض طريقة حّلدرجة واحدة

0 درجات

كّل إمكانّية أخرى، مثل:
حساب مساحة مثّلث بدون قسمة على 2 .  —

3—0

درجتاناإلجابة: °45 12ب

إجابة صحيحة

0 درجات

كّل إمكانّية أخرى

2 ،0

اإلجابة: 157 سم أو 12.53 سم. 12ج

يجب قبول كّل عدد من 12 إلى 13 )بما في   �
ذلك هذان العددان(.

طريقة حّل ممكنة: 

.

BC

BC

BC

BC
BC

6 11

36 121

157

157
12 53

2 2 2

2

2

= +

= +

=

=
=

مالحظة:
الحّل الذي يتناول الوتر AB بداًل من الوتر BC ، ُيفحص 

. BC بحسب التوجيهات التي تتطّرق إلى الوتر
توزيع 
الدرجات

BC حساب طول الضلع

3ü درجات

كتابة تمرين/معادلة بشكل صحيح بدون تكملة درجتان
أو مع تكملة غير صحيحة

إجابة صحيحة بدون عرض طريقة حّلدرجة واحدة

0 درجات

كّل إمكانّية أخرى، مثل:
كتابة تمرين/معادلة بشكل غير صحيح.  —

3—0
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21 מיפוי פנימי מתמטיקה ח )ערבית(

المجال

الهندسّي

السؤال موضوع 

مساحة المثّلث

التفكير مستوى 

السيرورّي

السؤال هدف 

تشخيص الضلع واالرتفاع النازل على الضلع في مثّلث وحساب مساحته.
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מיפוי פנימי מתמטיקה ח )ערבית( 22

7أ في الصيغة "ب" 12ب في الصيغة "أ" والسؤال  السؤال 

 .ABC أمامك المثّلث  .12
BD هو ارتفاع في المثّلث. 

A CD

6 ס״מ 

6 ס״מ  11 ס״מ 

B

6 سم

6 سم 11 سم

اعَتِمد على المعطيات التي في الرسم وأجب عن البنود التالية: 
ما هي مساحة المثّلث ABC بالسنتيمترات المرّبعة؟ أ. 

اكتب طريقة الحّل.

الجواب:                      سم2

ما هو مقدار A؟ ب. 

الجواب: °                    

ما هو طول الضلع BC بالسنتيمترات؟  ج. 
اكتب طريقة الحّل.

اكتب إجابتك كجذر تربيعّي أو ككسر عشرّي ُمَقرَّب إلى رقَمْين بعد الفاصلة العشرّية.  

الجواب:                      سم
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اإلجابة دليل 

מדינת ישראל
משרד החינוך

راما
السلطة القطرية

للقياس والتقييم في التربية

دولة إسرائيل
السكرتارية التربوية وزارة  التربية

ראמ"ה   
 הרשות הארצית 

המזכירות הפדגוגיתלמדידה והערכה בחינוך
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מחוון למבחן פנימי 111 במתמטיקה לכיתה ח, 

טור א, תשע"ז

دليل اإلجابات لالمتحان الداخلّي 111 في الرياضّيات للصّف الثامن،
الصيغة "أ"، 2017

رقم 
السؤال

العالمات توجيهات لتحديد الدرجاتاإلجابة الصحيحة
الممكنة

اإلجابة: 51 سم122أ

طرق حّل ممكنة: 

2
17 6

51
$
=    .1

حّل بمساعدة حساب مجموع المساحات:  .2

2
6 6

2
11 6

18 33 51
$ $
+ = + =

توزيع 
الدرجات

DABC حساب مساحة

3ü درجات

خطأ واحد في الحساب.درجتان

حساب صحيح لمساحة DBDA وأيًضا 
مساحة DBDC، بدون حساب مجموعهما.

حساب صحيح لمساحة DBDA أو لمساحة 
 DBDC

إجابة صحيحة بدون عرض طريقة حّلدرجة واحدة

0 درجات

كّل إمكانّية أخرى، مثل:
حساب مساحة مثّلث بدون قسمة على 2 .  —

3—0

درجتاناإلجابة: °45 12ب

إجابة صحيحة

0 درجات

كّل إمكانّية أخرى

2 ،0

اإلجابة: 157 سم أو 12.53 سم. 12ج

يجب قبول كّل عدد من 12 إلى 13 )بما في   �
ذلك هذان العددان(.

طريقة حّل ممكنة: 

.

BC

BC

BC

BC
BC

6 11

36 121

157

157
12 53

2 2 2

2

2

= +

= +

=

=
=

مالحظة:
الحّل الذي يتناول الوتر AB بداًل من الوتر BC ، ُيفحص 

. BC بحسب التوجيهات التي تتطّرق إلى الوتر
توزيع 
الدرجات

BC حساب طول الضلع

3ü درجات

كتابة تمرين/معادلة بشكل صحيح بدون تكملة درجتان
أو مع تكملة غير صحيحة

إجابة صحيحة بدون عرض طريقة حّلدرجة واحدة

0 درجات

كّل إمكانّية أخرى، مثل:
كتابة تمرين/معادلة بشكل غير صحيح.  —

3—0
المجال

الهندسّي

السؤال موضوع 

المثّلث قائم الزاوية ومتساوي الساَقْين

التفكير مستوى 

السيرورّي

السؤال هدف 

تشخيص مثّلث قائم الزاوية ومتساوي الساَقْين.— 
 معرفة أّن مقدار كّل واحدة من زاويَتي القاعدة في مثّلث قائم الزاوية ومتساوي الساَقْين هو 450، — 

أو حساب مقدار كّل واحدة من زاويَتي القاعدة في مثّلث قائم الزاوية ومتساوي الساَقْين.
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23 מיפוי פנימי מתמטיקה ח )ערבית(

7ج في الصيغة "ب" 12ج في الصيغة "أ" والسؤال  السؤال 

 .ABC أمامك المثّلث  .12
BD هو ارتفاع في المثّلث. 

A CD

6 ס״מ 

6 ס״מ  11 ס״מ 

B

6 سم

6 سم 11 سم

اعَتِمد على المعطيات التي في الرسم وأجب عن البنود التالية: 
ما هي مساحة المثّلث ABC بالسنتيمترات المرّبعة؟ أ. 

اكتب طريقة الحّل.

الجواب:                      سم2

ما هو مقدار A؟ ب. 

الجواب: °                    

ما هو طول الضلع BC بالسنتيمترات؟  ج. 
اكتب طريقة الحّل.

اكتب إجابتك كجذر تربيعّي أو ككسر عشرّي ُمَقرَّب إلى رقَمْين بعد الفاصلة العشرّية.  

الجواب:                      سم
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 .ABC أمامك المثّلث  .12
BD هو ارتفاع في المثّلث. 

A CD

6 ס״מ 

6 ס״מ  11 ס״מ 

B

6 سم

6 سم 11 سم

اعَتِمد على المعطيات التي في الرسم وأجب عن البنود التالية: 
ما هي مساحة المثّلث ABC بالسنتيمترات المرّبعة؟ أ. 

اكتب طريقة الحّل.

الجواب:                      سم2

ما هو مقدار A؟ ب. 

الجواب: °                    

ما هو طول الضلع BC بالسنتيمترات؟  ج. 
اكتب طريقة الحّل.

اكتب إجابتك كجذر تربيعّي أو ككسر عشرّي ُمَقرَّب إلى رقَمْين بعد الفاصلة العشرّية.  

الجواب:                      سم
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اإلجابة دليل 

מדינת ישראל
משרד החינוך

راما
السلطة القطرية

للقياس والتقييم في التربية

دولة إسرائيل
السكرتارية التربوية وزارة  التربية

ראמ"ה   
 הרשות הארצית 

המזכירות הפדגוגיתלמדידה והערכה בחינוך
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מחוון למבחן פנימי 111 במתמטיקה לכיתה ח, 

טור א, תשע"ז

دليل اإلجابات لالمتحان الداخلّي 111 في الرياضّيات للصّف الثامن،
الصيغة "أ"، 2017

رقم 
السؤال

العالمات توجيهات لتحديد الدرجاتاإلجابة الصحيحة
الممكنة

اإلجابة: 51 سم122أ

طرق حّل ممكنة: 

2
17 6

51
$
=    .1

حّل بمساعدة حساب مجموع المساحات:  .2

2
6 6

2
11 6

18 33 51
$ $
+ = + =

توزيع 
الدرجات

DABC حساب مساحة

3ü درجات

خطأ واحد في الحساب.درجتان

حساب صحيح لمساحة DBDA وأيًضا 
مساحة DBDC، بدون حساب مجموعهما.

حساب صحيح لمساحة DBDA أو لمساحة 
 DBDC

إجابة صحيحة بدون عرض طريقة حّلدرجة واحدة

0 درجات

كّل إمكانّية أخرى، مثل:
حساب مساحة مثّلث بدون قسمة على 2 .  —

3—0

درجتاناإلجابة: °45 12ب

إجابة صحيحة

0 درجات

كّل إمكانّية أخرى

2 ،0

اإلجابة: 157 سم أو 12.53 سم. 12ج

يجب قبول كّل عدد من 12 إلى 13 )بما في   �
ذلك هذان العددان(.

طريقة حّل ممكنة: 

.

BC

BC

BC

BC
BC

6 11

36 121

157

157
12 53

2 2 2

2

2

= +

= +

=

=
=

مالحظة:
الحّل الذي يتناول الوتر AB بداًل من الوتر BC ، ُيفحص 

. BC بحسب التوجيهات التي تتطّرق إلى الوتر
توزيع 
الدرجات

BC حساب طول الضلع

3ü درجات

كتابة تمرين/معادلة بشكل صحيح بدون تكملة درجتان
أو مع تكملة غير صحيحة

إجابة صحيحة بدون عرض طريقة حّلدرجة واحدة

0 درجات

كّل إمكانّية أخرى، مثل:
كتابة تمرين/معادلة بشكل غير صحيح.  —

3—0

المجال

الهندسّي

السؤال موضوع 

نظرّية فيثاغورس

التفكير مستوى 

الخوارزمّي

السؤال هدف 

حساب طول الوتر في مثّلث قائم الزاوية بمساعدة نظرّية فيثاغورس.



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

מיפוי פנימי מתמטיקה ח )ערבית( 24

15أ في الصيغة "ب" 13أ في الصيغة "أ" والسؤال  السؤال 

في طبقة صفوف الثوامن في مدرسة "الصبر" ُأجرَي استطالع ِلَفْحص عدد شبكات التواصل   .13
االجتماعّي التي يشارك فيها كّل واحد من التالميذ. 

يوجد في الطبقة 200 تلميذ.
الرسم البيانّي الدائرّي الذي أمامك َيِصف نتائج االستطالع بالِنَسب المئوّية.

מקרא:

 

 

 

10%

30%

60%

ال يشاركون في أّي شبكة تواصل اجتماعّي 

يشاركون في أكثر من شبكة تواصل اجتماعّي واحدة
يشاركون في شبكة تواصل اجتماعّي واحدة فقط

دليل:

ارسم رسًما بيانّيًا بواسطة أعمدة أو عصّي َيِصف عدد التالميذ في كّل واحدة من  أ. 
المجموعات الثالث التي تظهر في الرسم البيانّي الدائرّي. 

130

120

140

90

100

110

70

80

50

60

10

20

30

40

0
חברים ביותר

מרשת חברתית אחת
חברים רק ברשת

חברתית אחת
אינם חברים

ברשת חברתית

מספר
התלמידים

عدد 
التالميذ

يشاركون في أكثر 
من شبكة تواصل 
اجتماعّي واحدة

ال يشاركون في 
أّي شبكة تواصل 

اجتماعّي

يشاركون في شبكة 
تواصل اجتماعّي 

واحدة فقط

إلى إحدى الفعالّيات التي اشترك فيها جميع تالميذ صفوف الثوامن، انضّم 40 تلميًذا من  ب. 
مدرسة أخرى. هؤالء التالميذ ال يشاركون في أّي شبكة تواصل اجتماعّي.

ما هو االحتمال أن نختار، بشكل عشوائّي، من كّل التالميذ الذين اشتركوا في الفعالّية  
تلميًذا ال يشارك في أّي شبكة تواصل اجتماعّي؟

الجواب:                      
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25 מיפוי פנימי מתמטיקה ח )ערבית(

اإلجابة دليل 

מדינת ישראל
משרד החינוך

راما
السلطة القطرية

للقياس والتقييم في التربية

دولة إسرائيل
السكرتارية التربوية وزارة  التربية

ראמ"ה   
 הרשות הארצית 

המזכירות הפדגוגיתלמדידה והערכה בחינוך
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מחוון למבחן פנימי 111 במתמטיקה לכיתה ח, 

טור א, תשע"ז

دليل اإلجابات لالمتحان الداخلّي 111 في الرياضّيات للصّف الثامن،
الصيغة "أ"، 2017

رقم 
السؤال

العالمات توجيهات لتحديد الدرجاتاإلجابة الصحيحة
الممكنة

اإلجابة: رسم صحيح لرسم بيانّي بواسطة أعمدة 13أ
أو عصّي كما هو مبّين فيما يلي:
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חברים ביותר

מרשת חברתית אחת
חברים רק ברשת

חברתית אחת
אינם חברים

ברשת חברתית

מספר
התלמידים

(20)

(120)

(60)

ال يشاركون في 
أّي شبكة تواصل 

اجتماعّي

يشاركون في شبكة 
تواصل اجتماعّي 

واحدة فقط

يشاركون في أكثر 
من شبكة تواصل 
اجتماعّي واحدة

عدد 
التالميذ

مالحظة: 
يجب عدم خصم درجات إذا لم ُترسم األعمدة بدّقة.

توزيع 
الدرجات

رسم األعمدة

3ü درجات

رسم صحيح لعموَدْين فقطدرجتان
ارتفاع جميع األعمدة صحيح ولكّن ترتيبها غير 

صحيح
حساب صحيح لعدد التالميذ في كّل واحدة درجة واحدة

من المجموعات، ورسم بيانّي هو ليس بواسطة 
أعمدة/عصّي أو بدون رسم

0 درجات 

كّل إمكانّية أخرى، مثل:

رسم صحيح لعمود واحد فقط.  —

3—0

4 أو كّل تمثيل صحيح آخر13ب
1

مالحظات: اإلجابة: 
 240

60 يجب عدم خصم درجات إذا ُكتبت اإلجابة   .1
ولم ُتختزل أو اخُتزلت بشكل غير صحيح.

يجب عدم خصم درجات في البند "ب" إذا كان البند   .2
"أ" غير صحيح، واإلجابة في البند "ب" قائمة على 

هذا الخطأ.
توزيع 
الدرجات

كتابة االحتمال

3ü درجات

درجة 
 أو كّل تمثيل مساٍو آخرواحدة

200
60

0 درجات

كّل إمكانّية أخرى

3 ،1 ،0

14xأ x 120 300<+ - 3 درجاتاإلجابة: )4(  

إجابة صحيحة

0 درجات

كّل إمكانّية أخرى

3 ،0

المجال

العددّي

السؤال موضوع 

النسبة المئوّية، اإلحصاء – رسم بيانّي دائرّي ورسم بيانّي بواسطة عصّي أو أعمدة

التفكير مستوى 

السيرورّي

السؤال هدف 

قراءة وَفْهم معطيات معروضة كالمّيًا وشكلّيًا )رسم بيانّي دائرّي(.— 
تحويل بين تمثيالت بيانّية – من رسم بيانّي دائرّي إلى رسم بيانّي بواسطة عصّي أو أعمدة وذلك بمساعدة إجراء — 

حسابات. 
حساب قيمة النسبة المئوّية بحسب النسبة المئوّية الُمعطاة في الرسم البيانّي الدائرّي وبحسب الكّمّية الكاملة الُمعطاة — 

في التمثيل الكالمّي للسؤال.
أن يرسم التلميذ رسًما بيانّيًا بواسطة عصّي أو أعمدة.— 
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מיפוי פנימי מתמטיקה ח )ערבית( 26

15ب في الصيغة "ب" 13ب في الصيغة "أ" والسؤال  السؤال 

في طبقة صفوف الثوامن في مدرسة "الصبر" ُأجرَي استطالع ِلَفْحص عدد شبكات التواصل   .13
االجتماعّي التي يشارك فيها كّل واحد من التالميذ. 

يوجد في الطبقة 200 تلميذ.
الرسم البيانّي الدائرّي الذي أمامك َيِصف نتائج االستطالع بالِنَسب المئوّية.

מקרא:

 

 

 

10%

30%

60%

ال يشاركون في أّي شبكة تواصل اجتماعّي 

يشاركون في أكثر من شبكة تواصل اجتماعّي واحدة
يشاركون في شبكة تواصل اجتماعّي واحدة فقط

دليل:

ارسم رسًما بيانّيًا بواسطة أعمدة أو عصّي َيِصف عدد التالميذ في كّل واحدة من  أ. 
المجموعات الثالث التي تظهر في الرسم البيانّي الدائرّي. 

130

120

140

90

100

110

70

80

50

60

10

20

30

40

0
חברים ביותר

מרשת חברתית אחת
חברים רק ברשת

חברתית אחת
אינם חברים
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מספר
התלמידים

عدد 
التالميذ

يشاركون في أكثر 
من شبكة تواصل 
اجتماعّي واحدة

ال يشاركون في 
أّي شبكة تواصل 

اجتماعّي

يشاركون في شبكة 
تواصل اجتماعّي 

واحدة فقط

إلى إحدى الفعالّيات التي اشترك فيها جميع تالميذ صفوف الثوامن، انضّم 40 تلميًذا من  ب. 
مدرسة أخرى. هؤالء التالميذ ال يشاركون في أّي شبكة تواصل اجتماعّي.

ما هو االحتمال أن نختار، بشكل عشوائّي، من كّل التالميذ الذين اشتركوا في الفعالّية  
تلميًذا ال يشارك في أّي شبكة تواصل اجتماعّي؟

الجواب:                      
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اإلجابة دليل 

מדינת ישראל
משרד החינוך

راما
السلطة القطرية

للقياس والتقييم في التربية

دولة إسرائيل
السكرتارية التربوية وزارة  التربية

ראמ"ה   
 הרשות הארצית 

המזכירות הפדגוגיתלמדידה והערכה בחינוך
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מחוון למבחן פנימי 111 במתמטיקה לכיתה ח, 

טור א, תשע"ז

دليل اإلجابات لالمتحان الداخلّي 111 في الرياضّيات للصّف الثامن،
الصيغة "أ"، 2017

رقم 
السؤال

العالمات توجيهات لتحديد الدرجاتاإلجابة الصحيحة
الممكنة

اإلجابة: رسم صحيح لرسم بيانّي بواسطة أعمدة 13أ
أو عصّي كما هو مبّين فيما يلي:
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מרשת חברתית אחת
חברים רק ברשת

חברתית אחת
אינם חברים

ברשת חברתית

מספר
התלמידים

(20)

(120)

(60)

ال يشاركون في 
أّي شبكة تواصل 

اجتماعّي

يشاركون في شبكة 
تواصل اجتماعّي 

واحدة فقط

يشاركون في أكثر 
من شبكة تواصل 
اجتماعّي واحدة

عدد 
التالميذ

مالحظة: 
يجب عدم خصم درجات إذا لم ُترسم األعمدة بدّقة.

توزيع 
الدرجات

رسم األعمدة

3ü درجات

رسم صحيح لعموَدْين فقطدرجتان
ارتفاع جميع األعمدة صحيح ولكّن ترتيبها غير 

صحيح
حساب صحيح لعدد التالميذ في كّل واحدة درجة واحدة

من المجموعات، ورسم بيانّي هو ليس بواسطة 
أعمدة/عصّي أو بدون رسم

0 درجات 

كّل إمكانّية أخرى، مثل:

رسم صحيح لعمود واحد فقط.  —

3—0

4 أو كّل تمثيل صحيح آخر13ب
1

مالحظات: اإلجابة: 
 240

60 يجب عدم خصم درجات إذا ُكتبت اإلجابة   .1
ولم ُتختزل أو اخُتزلت بشكل غير صحيح.

يجب عدم خصم درجات في البند "ب" إذا كان البند   .2
"أ" غير صحيح، واإلجابة في البند "ب" قائمة على 

هذا الخطأ.
توزيع 
الدرجات

كتابة االحتمال

3ü درجات

درجة 
 أو كّل تمثيل مساٍو آخرواحدة

200
60

0 درجات

كّل إمكانّية أخرى

3 ،1 ،0

14xأ x 120 300<+ - 3 درجاتاإلجابة: )4(  

إجابة صحيحة

0 درجات

كّل إمكانّية أخرى

3 ،0 المجال
العددّي

السؤال موضوع 
االحتمال

التفكير مستوى 
السيرورّي 

)السؤال ليس عادّيًا.(

السؤال هدف 
حساب االحتمال كخارج قسمة تكرارّية حدث على مجموع التكرارّيات كّلها.— 
َفْهم أّنه كّلما َكُبَرت تكرارّية حدث معّين، َكُبر مجموع التكرارّيات وفق ذلك.— 
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27 מיפוי פנימי מתמטיקה ח )ערבית(

16أ في الصيغة "ب" 14أ في الصيغة "أ" والسؤال  السؤال 

مع فادية مبلغ قدره 300 شاقل لشراء حقيبة وخيمة.   .14
ـِ 120 شاقل من سعر الخيمة. سعر الحقيبة أقّل ب

سعر الحقيبة والخيمة مًعا أقّل من المبلغ الذي مع فادية. 
x ُيمّثل سعر الخيمة. أ. 

أّي متباينة مالئمة لجميع ُمعطيات السؤال؟

x – 120 > 300  1

x – 120 < 300  2

x + x – 120 > 300  3

x + x – 120 < 300  4

هل ُيمكن أن يكون سعر الخيمة 215 شاقل؟  ب. 

نعم  1

ال  2

َعلِّل إجابتك.
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اإلجابة دليل 

מדינת ישראל
משרד החינוך

راما
السلطة القطرية

للقياس والتقييم في التربية

دولة إسرائيل
السكرتارية التربوية وزارة  التربية

ראמ"ה   
 הרשות הארצית 

המזכירות הפדגוגיתלמדידה והערכה בחינוך
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מחוון למבחן פנימי 111 במתמטיקה לכיתה ח, 

טור א, תשע"ז

دليل اإلجابات لالمتحان الداخلّي 111 في الرياضّيات للصّف الثامن،
الصيغة "أ"، 2017

رقم 
السؤال

العالمات توجيهات لتحديد الدرجاتاإلجابة الصحيحة
الممكنة

اإلجابة: رسم صحيح لرسم بيانّي بواسطة أعمدة 13أ
أو عصّي كما هو مبّين فيما يلي:
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מספר
התלמידים
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ال يشاركون في 
أّي شبكة تواصل 

اجتماعّي

يشاركون في شبكة 
تواصل اجتماعّي 

واحدة فقط

يشاركون في أكثر 
من شبكة تواصل 
اجتماعّي واحدة

عدد 
التالميذ

مالحظة: 
يجب عدم خصم درجات إذا لم ُترسم األعمدة بدّقة.

توزيع 
الدرجات

رسم األعمدة

3ü درجات

رسم صحيح لعموَدْين فقطدرجتان
ارتفاع جميع األعمدة صحيح ولكّن ترتيبها غير 

صحيح
حساب صحيح لعدد التالميذ في كّل واحدة درجة واحدة

من المجموعات، ورسم بيانّي هو ليس بواسطة 
أعمدة/عصّي أو بدون رسم

0 درجات 

كّل إمكانّية أخرى، مثل:

رسم صحيح لعمود واحد فقط.  —

3—0

4 أو كّل تمثيل صحيح آخر13ب
1

مالحظات: اإلجابة: 
 240

60 يجب عدم خصم درجات إذا ُكتبت اإلجابة   .1
ولم ُتختزل أو اخُتزلت بشكل غير صحيح.

يجب عدم خصم درجات في البند "ب" إذا كان البند   .2
"أ" غير صحيح، واإلجابة في البند "ب" قائمة على 

هذا الخطأ.
توزيع 
الدرجات

كتابة االحتمال

3ü درجات

درجة 
 أو كّل تمثيل مساٍو آخرواحدة

200
60

0 درجات

كّل إمكانّية أخرى

3 ،1 ،0

14xأ x 120 300<+ - 3 درجاتاإلجابة: )4(  

إجابة صحيحة

0 درجات

كّل إمكانّية أخرى

3 ،0

المجال

الجبرّي

السؤال موضوع 

المتباينة، مسائل كالمّية جبرّية

التفكير مستوى 

السيرورّي

السؤال هدف 

تشخيص متباينة مالئمة لتمثيل كالمّي لسؤال.
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מיפוי פנימי מתמטיקה ח )ערבית( 28

16ب في الصيغة "ب" 14ب في الصيغة "أ" والسؤال  السؤال 

مع فادية مبلغ قدره 300 شاقل لشراء حقيبة وخيمة.   .14
ـِ 120 شاقل من سعر الخيمة. سعر الحقيبة أقّل ب

سعر الحقيبة والخيمة مًعا أقّل من المبلغ الذي مع فادية. 
x ُيمّثل سعر الخيمة. أ. 

أّي متباينة مالئمة لجميع ُمعطيات السؤال؟

x – 120 > 300  1

x – 120 < 300  2

x + x – 120 > 300  3

x + x – 120 < 300  4

هل ُيمكن أن يكون سعر الخيمة 215 شاقل؟  ب. 

نعم  1

ال  2

َعلِّل إجابتك.
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مع فادية مبلغ قدره 300 شاقل لشراء حقيبة وخيمة.   .14
ـِ 120 شاقل من سعر الخيمة. سعر الحقيبة أقّل ب

سعر الحقيبة والخيمة مًعا أقّل من المبلغ الذي مع فادية. 
x ُيمّثل سعر الخيمة. أ. 

أّي متباينة مالئمة لجميع ُمعطيات السؤال؟

x – 120 > 300  1

x – 120 < 300  2

x + x – 120 > 300  3

x + x – 120 < 300  4

هل ُيمكن أن يكون سعر الخيمة 215 شاقل؟  ب. 

نعم  1

ال  2

َعلِّل إجابتك.
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مع فادية مبلغ قدره 300 شاقل لشراء حقيبة وخيمة.   .14
ـِ 120 شاقل من سعر الخيمة. سعر الحقيبة أقّل ب

سعر الحقيبة والخيمة مًعا أقّل من المبلغ الذي مع فادية. 
x ُيمّثل سعر الخيمة. أ. 

أّي متباينة مالئمة لجميع ُمعطيات السؤال؟

x – 120 > 300  1

x – 120 < 300  2

x + x – 120 > 300  3

x + x – 120 < 300  4

هل ُيمكن أن يكون سعر الخيمة 215 شاقل؟  ب. 

نعم  1

ال  2

َعلِّل إجابتك.
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اإلجابة دليل 

מדינת ישראל
משרד החינוך

راما
السلطة القطرية

للقياس والتقييم في التربية

دولة إسرائيل
السكرتارية التربوية وزارة  التربية

ראמ"ה   
 הרשות הארצית 

המזכירות הפדגוגיתלמדידה והערכה בחינוך
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מחוון למבחן פנימי 111 במתמטיקה לכיתה ח, 

טור א, תשע"ז

دليل اإلجابات لالمتحان الداخلّي 111 في الرياضّيات للصّف الثامن،
الصيغة "أ"، 2017

رقم 
السؤال

العالمات توجيهات لتحديد الدرجاتاإلجابة الصحيحة
الممكنة

اإلجابة: )2( ال14ب

تعليالت ممكنة:

تعليل جبرّي:  .1

x x

x

x

120 300

2 420

210

<

<

<

+ -

)استنتاج: سعر الخيمة أقّل من 210   
شواقل، ولذلك ال يمكن أن يكون سعرها 

215 شاقل.(

تعليل حسابّي:  .2

x في المتباينة والحصول  215= تعويض   
على اّدعاء غير صحيح.

تعليل حسابّي:  .3

لو كان سعر الخيمة 215 شاقل، لكان سعر   
الحقيبة 95 شاقل، ولكان سعرهما مًعا 

310 شواقل.

)استنتاج: هذا المبلغ أكبر من المبلغ الذي   
مع فادية، وهذا يتناقض مع المعطى.(

مالحظات:
يجب عدم خصم درجات إذا ُأشير إلى "نعم" أو لم   .1
ُيَشر إلى إجابة أبًدا، ولكّن التعليل صحيح ويتناول 

بشكل صريح اإلشارة إلى "ال". 
يجب عدم خصم درجات إذا ُكتبت في طريقة الحّل   .2

.x 210< معادلة وُكتب أيًضا 
يجب عدم خصم درجات في البند "ب" إذا ُأشير   .3

في البند "أ" إلى متباينة غير صحيحة، واإلجابة في 
البند "ب" قائمة على هذا الخطأ. 

فيما يلي إمكانّيات اإلجابة القائمة على الخطأ:  
اإلجابة في البند "ب"اإلجابة في البند "أ"

x 120 300>-  .1x 420>

لذلك ال يمكن أن يكون سعر 
الخيمة 215 شاقل.

x 120 300<-  .2x 420<

لذلك يمكن أن يكون سعر 
الخيمة 215 شاقل.

x x 120 300>+ -  .3x 210>

لذلك يمكن أن يكون سعر 
الخيمة 215 شاقل.

توزيع 
الدرجات

تعليل حسابّيتعليل جبرّي
تأشير/حّل المتباينة

استنتاج

تأشير/ حساب
استنتاج تجميع 

حدود 
متشابهة 
و"جمع 
المضاّد"

"استخراج" 
x

3üüüüü درجات

غير üدرجتان
موجود/غير 

صحيح

قائم على 
الخطأ

خطأ 
واحد 
في 

الحساب

قائم على 
الخطأ

خطأ 
واحد

قائم على 
الخطأ

قائم على 
الخطأ

üü غير
موجود/
غير 

صحيح

ü غير
موجود/
غير 

صحيح

0 درجات
كّل إمكانّية أخرى

3 ،2 ،0
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29 מיפוי פנימי מתמטיקה ח )ערבית(

المجال

الجبرّي

السؤال موضوع 

المتباينة، مسائل كالمّية جبرّية

التفكير مستوى 

السيرورّي

السؤال هدف 

َفْحص إْن كان من الممكن أن يكون عدٌد حاّلً لسؤال بواسطة تعويضه في متباينة مالئمة للسؤال، أو بواسطة تعويضه في 
قّصة المسألة.
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מיפוי פנימי מתמטיקה ח )ערבית( 30

14 في الصيغة "ب" 15 في الصيغة "أ" والسؤال  السؤال 

x)x + 7( – 5x = x2 – 8          :حّل المعادلة التالية  .15
اكتب طريقة الحّل.

x =                       :الجواب

.ABCD أمامك المستطيل  .16
  .AB َتَقعان على الضلع K َو M النقطتان  

AK = BM :ُمعطى أّن  
D

M
A B

K

C

َبْرِهن أّن المثّلَثْين CBM َو DAK متطابقان.  
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x)x + 7( – 5x = x2 – 8          :حّل المعادلة التالية  .15
اكتب طريقة الحّل.

x =                       :الجواب

.ABCD أمامك المستطيل  .16
  .AB َتَقعان على الضلع K َو M النقطتان  

AK = BM :ُمعطى أّن  
D

M
A B

K

C

َبْرِهن أّن المثّلَثْين CBM َو DAK متطابقان.  
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اإلجابة دليل 

מדינת ישראל
משרד החינוך

راما
السلطة القطرية

للقياس والتقييم في التربية

دولة إسرائيل
السكرتارية التربوية وزارة  التربية

ראמ"ה   
 הרשות הארצית 

המזכירות הפדגוגיתלמדידה והערכה בחינוך
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מחוון למבחן פנימי 111 במתמטיקה לכיתה ח, 

טור א, תשע"ז

دليل اإلجابات لالمتحان الداخلّي 111 في الرياضّيات للصّف الثامن،
الصيغة "أ"، 2017

رقم 
السؤال

العالمات توجيهات لتحديد الدرجاتاإلجابة الصحيحة
الممكنة

15x = – 4 :اإلجابة

طريقة حّل ممكنة:

x)x + 7( – 5x = x2 – 8

x2 + 7x – 5x = x2 – 8

2x = – 8

x = – 4

توزيع 
الدرجات

تجميع حدود فتح األقواس
متشابهة 
و"جمع 
المضاّد"

x "استخراج"
7xx·x أو x2

4üüüü درجات

غير موجود/3üüü درجات
غير صحيح

üüقائم على الخطأخطأ واحد

غير 
صحيح

üقائم على الخطأقائم على الخطأ

درجة 
واحدة

غير 
صحيح

üغير موجود/قائم على الخطأ
غير صحيح

غير 
صحيح

üقائم على خطأ واحد
الخطَأْين

üüغير موجود/أكثر من خطأ واحد

0 درجات

كّل إمكانّية أخرى، مثل:

.x·x  أو  x2 خطأ في كتابة  —

4 ،3 ،1 ،0

المجال

الجبرّي

السؤال موضوع 

حّل معادلة من الدرجة األولى بمجهول واحد

التفكير مستوى 

الخوارزمّي

السؤال هدف 
معرفة أّن حاصل الضرب x · x يساوي x2 )في مرحلة َفتْح األقواس أو في مرحلة تجميع الحدود المتشابهة(.— 
 —.x "حّل معادلة من الدرجة األولى بمجهول واحد: َفْتح أقواس، تجميع حدود متشابهة، "جمع المضاّد" َو"استخراج
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31 מיפוי פנימי מתמטיקה ח )ערבית(

13 في الصيغة "ب" 16 في الصيغة "أ" والسؤال  السؤال 

x)x + 7( – 5x = x2 – 8          :حّل المعادلة التالية  .15
اكتب طريقة الحّل.

x =                       :الجواب

.ABCD أمامك المستطيل  .16
  .AB َتَقعان على الضلع K َو M النقطتان  

AK = BM :ُمعطى أّن  
D

M
A B

K

C

َبْرِهن أّن المثّلَثْين CBM َو DAK متطابقان.  
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x)x + 7( – 5x = x2 – 8          :حّل المعادلة التالية  .15
اكتب طريقة الحّل.

x =                       :الجواب

.ABCD أمامك المستطيل  .16
  .AB َتَقعان على الضلع K َو M النقطتان  

AK = BM :ُمعطى أّن  
D

M
A B

K

C

َبْرِهن أّن المثّلَثْين CBM َو DAK متطابقان.  
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اإلجابة دليل 

מדינת ישראל
משרד החינוך

راما
السلطة القطرية

للقياس والتقييم في التربية

دولة إسرائيل
السكرتارية التربوية وزارة  التربية

ראמ"ה   
 הרשות הארצית 

המזכירות הפדגוגיתלמדידה והערכה בחינוך
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מחוון למבחן פנימי 111 במתמטיקה לכיתה ח, 

טור א, תשע"ז

دليل اإلجابات لالمتحان الداخلّي 111 في الرياضّيات للصّف الثامن،
الصيغة "أ"، 2017

رقم 
السؤال

العالمات توجيهات لتحديد الدرجاتاإلجابة الصحيحة
الممكنة

براهين ممكنة:16

AK = BM؛ معطى  .1

A = ∢B∢؛ زوايا المستطيل متساوية   
)قائمة(.

AD = BC؛ األضالع المتقابلة في   
المستطيل متساوية.

 DDAK ≅ DCBM لذلك فإّن  

بحسب نظرّية التطابق ضلع-زاوية-ضلع.  

برهان بحسب نظرّية التطابق   .2
ضلع-ضلع-ضلع، فقط إذا ُكتب بشكل 

صريح أّن االّدعاء DK = CM صحيح 
بحسب نظرّية فيثاغورس. 

مالحظات: 
يجب قبول كّل شرح كالمّي صحيح بدون كتابة   .1

رسمّية.

يجب عدم خصم درجات إذا لم ُيكتب االّدعاء المعطى   .2
.AK = BM وهو

يجب عدم خصم درجات إذا ُذكر في تعليل كّل واحد   .3
من االّدعاءات مستطيٌل بدون تفصيل صفاته.

اإلشارة في الرسم بشكل صحيح إلى االّدعاَءْين   .4
اإلضافيَّْين إلى االّدعاء الُمعطى ُتعتبر كتابة االّدعاَئْين 

بشكل صحيح.
توزيع 
الدرجات

كتابة االّدعاَءْين 
اإلضافيَّْين إلى 
االّدعاء الُمعطى 

بدون كتابة 
اّدعاءات أخرى

كتابة 
التعليَلْين

كتابة نظرّية 
التطابق

4üüü درجات

غير موجودة/3üü درجات
غير صحيحة

ü تعليل واحد فقط
صحيح

ü

تعليل واحد فقط üدرجتان
صحيح

غير موجودة/
غير صحيحة

ü/غير موجوَدْين
غير صحيَحْين

ü

درجة 
واحدة

ü/غير موجوَدْين
غير صحيَحْين

غير موجودة/
غير صحيحة

تعليل صحيح اّدعاء واحد فقط
مالئم لالّدعاء

صحيحة/
غير موجودة/
غير صحيحة

0 درجات

كّل إمكانّية أخرى، مثل:

كتابة اّدعاء ليس من االّدعاءات الثالثة حول تطابق   —
المثّلثات.

.AK = BM كتابة االّدعاء الُمعطى فقط وهو  —

4—0
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מיפוי פנימי מתמטיקה ח )ערבית( 32

المجال

الهندسّي

السؤال موضوع 

تطابق المثّلثات، المستطيل

التفكير مستوى 

السيرورّي

السؤال هدف 
معرفة صفات المستطيل.— 
تشخيص ثالثة اّدعاءات مالئمة لتطابق المثّلثات.— 
تشخيص نظرّية التطابق التي ُيبنى عليها البرهان.— 
َعْرض طريقة برهان رسمّية أو طريقة برهان ليست رسمّية.— 



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

33 מיפוי פנימי מתמטיקה ח )ערבית(

20أ في الصيغة "ب" 17أ في الصيغة "أ" والسؤال  السؤال 

تريد نادية أن تشتري الجوز.   .17
الرسم التوضيحّي ُيبيِّن السعر األصلّي للجوز  أ. 

والسعر خالل حملة المبيعات التي أعلن عنها دّكان "األمانة".
بحسب السعر خالل فترة الحملة، كم ستدفع نادية ثمن  

1.2 كغم من الجوز في دّكان "األمانة"؟

اكتب طريقة الحّل.
غم

غم
غم

شاقل
شاقل

شاقل

جوز
جوز

جوز

حملة:
اشتروا 3 أكياس جوز
وادفعوا ثمن 2 فقط

دّكـان األ مـانـة

الجواب:                      شاقل

رأت نادية أّن هناك حملَتْي ب. 
مبيعات في دّكاَنْين آخَرْين،

كما هو مبّين في الرسَمْين. 
بحسب األسعار خالل فترة  

حمالت المبيعات،
في أّي دّكان من بين

الدكاكين الثالثة ستدفع 
نادية أقّل سعر مقابل
1.2 كغم من الجوز؟

دّكـان الـسـعـادةدّكـان الـبـلـد
بحسب الوزن

1 كغم 
60 شاقل غم

حملة:
اشتروا 1 كغم من الجوز

واحصلوا إضافة إلى ذلك على 
%20 من هذه الكّمّية كهدّية

حملة:
اشتروا كيس جوز

واحصلوا على تخفيض بنسبة 
%25 من ثمنه

جوز

28
شاقل

جوز

دّكان األمانة  1

دّكان البلد  2

دّكان السعادة  3

َعلِّل إجابتك بمساعدة الحسابات.
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تريد نادية أن تشتري الجوز.   .17
الرسم التوضيحّي ُيبيِّن السعر األصلّي للجوز  أ. 

والسعر خالل حملة المبيعات التي أعلن عنها دّكان "األمانة".
بحسب السعر خالل فترة الحملة، كم ستدفع نادية ثمن  

1.2 كغم من الجوز في دّكان "األمانة"؟

اكتب طريقة الحّل.
غم

غم
غم

شاقل
شاقل

شاقل

جوز
جوز

جوز

حملة:
اشتروا 3 أكياس جوز
وادفعوا ثمن 2 فقط

دّكـان األ مـانـة

الجواب:                      شاقل

رأت نادية أّن هناك حملَتْي ب. 
مبيعات في دّكاَنْين آخَرْين،

كما هو مبّين في الرسَمْين. 
بحسب األسعار خالل فترة  

حمالت المبيعات،
في أّي دّكان من بين

الدكاكين الثالثة ستدفع 
نادية أقّل سعر مقابل
1.2 كغم من الجوز؟

دّكـان الـسـعـادةدّكـان الـبـلـد
بحسب الوزن

1 كغم 
60 شاقل غم

حملة:
اشتروا 1 كغم من الجوز

واحصلوا إضافة إلى ذلك على 
%20 من هذه الكّمّية كهدّية

حملة:
اشتروا كيس جوز

واحصلوا على تخفيض بنسبة 
%25 من ثمنه

جوز

28
شاقل

جوز

دّكان األمانة  1

دّكان البلد  2

دّكان السعادة  3

َعلِّل إجابتك بمساعدة الحسابات.
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اإلجابة دليل 

מדינת ישראל
משרד החינוך

راما
السلطة القطرية

للقياس والتقييم في التربية

دولة إسرائيل
السكرتارية التربوية وزارة  التربية

ראמ"ה   
 הרשות הארצית 

המזכירות הפדגוגיתלמדידה והערכה בחינוך

13 
111-MAT-017-8A-SOF-arab-p-pnimi-shipur-net, 09:56,09/07/17, 111-03-08-01-01-02-016-017-05

מיצ"ב   מחוון למבחן פנימי 111 במתמטיקה לכיתה ח (8) — טור א (ערבית)  ا�درسة   في  والنماء  النجاعة  مقاييس  امتحان   
© כל הזכויות שמורות לראמ"ה — הרשות הארצית למדידה והערכה בחינוך, משרד החינוך

מחוון למבחן פנימי 111 במתמטיקה לכיתה ח, 

טור א, תשע"ז

دليل اإلجابات لالمتحان الداخلّي 111 في الرياضّيات للصّف الثامن،
الصيغة "أ"، 2017

رقم 
السؤال

العالمات توجيهات لتحديد الدرجاتاإلجابة الصحيحة
الممكنة

اإلجابة: 64 شاقل17أ

طريقة حّل ممكنة:

إذا اشترت نادية من دّكان "األمانة" 6 أكياس، 
وزن كّل كيس 200 غم، فستدفع ثمن 4 أكياس 

فقط.

لذلك سيكون المبلغ الكّلّي الذي ستدفعه بالشواقل
. 4 · 16 = 64

توزيع 
الدرجات

حساب السعر في دّكان "األمانة"

üدرجتان
درجة 
واحدة

خطأ واحد في الحساب
إجابة صحيحة بدون عرض طريقة حّل 

0 درجات

كّل إمكانّية أخرى

2—0

اإلجابة: )3( دّكان السعادة17ب

تعليل ممكن: 

في دّكان "البلد": إذا اشترت نادية 3 أكياس، 
وزن كّل واحد 400 غم، فستدفع 21 شاقل ثمن 

كّل كيس )21 = 28 · 0.75(. 

لذلك سيكون المبلغ الكّلّي الذي ستدفعه بالشواقل
. 3 · 21 = 63

في دّكان "السعادة": إذا اشترت نادية 1 كغم 
فستحصل على 1.2 كغم.

لذلك سيكون المبلغ الكّلّي الذي ستدفعه 60 شاقل.

مالحظات:
يجب عدم خصم درجات إذا كانت اإلشارة غير   .1

موجودة أو غير صحيحة ولكّن الحسابات صحيحة.

يجب عدم خصم درجات إذا لم ُتعرض طريقة الحّل   .2
لحساب السعر في دّكان "السعادة". 

توزيع 
الدرجات

حساب السعر في دّكان 
"البلد"

كتابة السعر في دّكان 
"السعادة"

3üü درجات

خطأ واحد في الحسابدرجتان
كتابة األسعار 63، 60 بدون عرض طريقة الحّل 

درجة 
واحدة

üغير موجود/غير صحيح
üغير موجود/غير صحيح

0 درجات

كّل إمكانّية أخرى

3—0 المجال

العددّي

السؤال موضوع 

التحويل

التفكير مستوى 
البحث المفتوح

)السؤال ليس عادّيًا.(

السؤال هدف 
قراءة وَفْهم معطيات من رسوم توضيحّية "حقيقّية".— 
تحويل وحدات قياس من الغرامات إلى الكيلوغرامات أو العكس.— 
 تحديد عدد الوحدات بحسب ُمحدِّدات )אילוצים( في السؤال، وحساب السعر الكّلّي بحسب عدد الوحدات — 

والدفع مقابل الوحدة.
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מיפוי פנימי מתמטיקה ח )ערבית( 34

20ب في الصيغة "ب" 17ب في الصيغة "أ" والسؤال  السؤال 

تريد نادية أن تشتري الجوز.   .17
الرسم التوضيحّي ُيبيِّن السعر األصلّي للجوز  أ. 

والسعر خالل حملة المبيعات التي أعلن عنها دّكان "األمانة".
بحسب السعر خالل فترة الحملة، كم ستدفع نادية ثمن  

1.2 كغم من الجوز في دّكان "األمانة"؟

اكتب طريقة الحّل.
غم

غم
غم

شاقل
شاقل

شاقل

جوز
جوز

جوز

حملة:
اشتروا 3 أكياس جوز
وادفعوا ثمن 2 فقط

دّكـان األ مـانـة

الجواب:                      شاقل

رأت نادية أّن هناك حملَتْي ب. 
مبيعات في دّكاَنْين آخَرْين،

كما هو مبّين في الرسَمْين. 
بحسب األسعار خالل فترة  

حمالت المبيعات،
في أّي دّكان من بين

الدكاكين الثالثة ستدفع 
نادية أقّل سعر مقابل
1.2 كغم من الجوز؟

دّكـان الـسـعـادةدّكـان الـبـلـد
بحسب الوزن

1 كغم 
60 شاقل غم

حملة:
اشتروا 1 كغم من الجوز

واحصلوا إضافة إلى ذلك على 
%20 من هذه الكّمّية كهدّية

حملة:
اشتروا كيس جوز

واحصلوا على تخفيض بنسبة 
%25 من ثمنه

جوز

28
شاقل

جوز

دّكان األمانة  1

دّكان البلد  2

دّكان السعادة  3

َعلِّل إجابتك بمساعدة الحسابات.
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اإلجابة دليل 

מדינת ישראל
משרד החינוך

راما
السلطة القطرية

للقياس والتقييم في التربية

دولة إسرائيل
السكرتارية التربوية وزارة  التربية

ראמ"ה   
 הרשות הארצית 

המזכירות הפדגוגיתלמדידה והערכה בחינוך
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מחוון למבחן פנימי 111 במתמטיקה לכיתה ח, 

טור א, תשע"ז

دليل اإلجابات لالمتحان الداخلّي 111 في الرياضّيات للصّف الثامن،
الصيغة "أ"، 2017

رقم 
السؤال

العالمات توجيهات لتحديد الدرجاتاإلجابة الصحيحة
الممكنة

اإلجابة: 64 شاقل17أ

طريقة حّل ممكنة:

إذا اشترت نادية من دّكان "األمانة" 6 أكياس، 
وزن كّل كيس 200 غم، فستدفع ثمن 4 أكياس 

فقط.

لذلك سيكون المبلغ الكّلّي الذي ستدفعه بالشواقل
. 4 · 16 = 64

توزيع 
الدرجات

حساب السعر في دّكان "األمانة"

üدرجتان
درجة 
واحدة

خطأ واحد في الحساب
إجابة صحيحة بدون عرض طريقة حّل 

0 درجات

كّل إمكانّية أخرى

2—0

اإلجابة: )3( دّكان السعادة17ب

تعليل ممكن: 

في دّكان "البلد": إذا اشترت نادية 3 أكياس، 
وزن كّل واحد 400 غم، فستدفع 21 شاقل ثمن 

كّل كيس )21 = 28 · 0.75(. 

لذلك سيكون المبلغ الكّلّي الذي ستدفعه بالشواقل
. 3 · 21 = 63

في دّكان "السعادة": إذا اشترت نادية 1 كغم 
فستحصل على 1.2 كغم.

لذلك سيكون المبلغ الكّلّي الذي ستدفعه 60 شاقل.

مالحظات:
يجب عدم خصم درجات إذا كانت اإلشارة غير   .1

موجودة أو غير صحيحة ولكّن الحسابات صحيحة.

يجب عدم خصم درجات إذا لم ُتعرض طريقة الحّل   .2
لحساب السعر في دّكان "السعادة". 

توزيع 
الدرجات

حساب السعر في دّكان 
"البلد"

كتابة السعر في دّكان 
"السعادة"

3üü درجات

خطأ واحد في الحسابدرجتان
كتابة األسعار 63، 60 بدون عرض طريقة الحّل 

درجة 
واحدة

üغير موجود/غير صحيح
üغير موجود/غير صحيح

0 درجات

كّل إمكانّية أخرى

3—0
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35 מיפוי פנימי מתמטיקה ח )ערבית(

المجال

العددّي

السؤال موضوع 

مسائل كالمّية، النسبة المئوّية

التفكير مستوى 
البحث المفتوح

). )السؤال ليس عادّياً

السؤال هدف 

تحويل وحدات قياس من الغرامات إلى الكيلوغرامات أو العكس.— 
حساب قيمة النسبة المئوّية بحسب الكّمّية الكاملة والنسبة المئوّية للتخفيض أو بحسب الزيادة على الكّمّية.— 
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מיפוי פנימי מתמטיקה ח )ערבית( 36

19أ في الصيغة "ب" 18أ في الصيغة "أ" والسؤال  السؤال 

اشترى سمير قميًصا وبنطلوًنا.  .18
ـِ %30 من ثمن البنطلون. ثمن القميص كان أقّل ب

x ُيمّثل ثمن البنطلون بالشاقل.
اكتب تعبيًرا جبرّيًا ُيبّين ثمن القميص بالشاقل. أ. 

الجواب:                                    

َدَفع سمير ثمن القميص والبنطلون مًعا 204 شاقل. ب. 
ما هو ثمن البنطلون؟

اكتب طريقة الحّل.

الجواب:                      شاقل
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اإلجابة دليل 

מדינת ישראל
משרד החינוך

راما
السلطة القطرية

للقياس والتقييم في التربية

دولة إسرائيل
السكرتارية التربوية وزارة  التربية

ראמ"ה   
 הרשות הארצית 

המזכירות הפדגוגיתלמדידה והערכה בחינוך
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מחוון למבחן פנימי 111 במתמטיקה לכיתה ח, 

טור א, תשע"ז

دليل اإلجابات لالمتحان الداخلّي 111 في الرياضّيات للصّف الثامن،
الصيغة "أ"، 2017

رقم 
السؤال

العالمات توجيهات لتحديد الدرجاتاإلجابة الصحيحة
الممكنة

اإلجابة: 0.7x أو كّل تعبير مساٍو آخر، 18أ

x
x

100
30

- مثل: 

كتابة تعبير جبرّيتوزيع الدرجات

3ü درجات

1.7x أو كّل تعبير مساٍو آخردرجة واحدة

0 درجات

كّل إمكانّية أخرى

3 ،1 ،0

اإلجابة: 120 شاقل18ب

طرق حّل ممكنة:

طريقة حّل جبرّية:  .1

x + 0.7x = 204

1.7x = 204

x = 120

طريقة حّل حسابّية:  .2
,

170
204 100

170
20 400

120$ = =

مالحظات:
يجب فحص حّل المعادلة بحسب دليل اإلجابات،   .1

حّتى لو ُكتب في البند "أ"  تعبير جبرّي غير صحيح، 
وُكتبت في البند "ب" معادلة قائمة على هذا 

الخطأ.

يجب عدم خصم درجات إذا ُكتبت في البند "أ"   .2
اإلجابة 1.7x وفي البند "ب" ُكتبت المعادلة

x + 1.7x = 204 1.7 أوx = 204

يجب عدم خصم درجات إذا ُكتبت اإلجابة 84   .3
شاقل )سعر القميص(.

توزيع 
الدرجات

حّل حّل جبرّي
حسابّي كتابة 

معادلة
حّل المعادلة

الضرب 
بالمقام 
المشترك*

تجميع 
حدود 

متشابهة 

"استخراج" 
x

4üüüüü درجات

غير موجود/3üüü درجات
غير صحيح

خطأ 
واحد في 
الحساب

üüقائم على خطأ واحد
الخطأ

-

üقائم على خطأ واحد
الخطأ

قائم على 
الخطأ

-

-غير موجود/أكثر من خطأ واحدüدرجتان

إذا ُكتبت معادلة مع كسر عشرّي وليس مع كسر   *
عادّي يجب تجاهل هذا العمود.

0 درجات

كّل إمكانّية أخرى، مثل:

0.7x = 204 كتابة المعادلة  —

4—2 ،0
المجال

الجبرّي

السؤال موضوع 

مسائل كالمّية، النسبة المئوّية، تعابير جبرّية

التفكير مستوى 

السيرورّي

السؤال هدف 

كتابة تعبير جبرّي يمّثل قيمة النسبة المئوّية بحسب تخفيض السعر.
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37 מיפוי פנימי מתמטיקה ח )ערבית(

19ب في الصيغة "ب" 18ب في الصيغة "أ" والسؤال  السؤال 

اشترى سمير قميًصا وبنطلوًنا.  .18
ـِ %30 من ثمن البنطلون. ثمن القميص كان أقّل ب

x ُيمّثل ثمن البنطلون بالشاقل.
اكتب تعبيًرا جبرّيًا ُيبّين ثمن القميص بالشاقل. أ. 

الجواب:                                    

َدَفع سمير ثمن القميص والبنطلون مًعا 204 شاقل. ب. 
ما هو ثمن البنطلون؟

اكتب طريقة الحّل.

الجواب:                      شاقل
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اشترى سمير قميًصا وبنطلوًنا.  .18
ـِ %30 من ثمن البنطلون. ثمن القميص كان أقّل ب

x ُيمّثل ثمن البنطلون بالشاقل.
اكتب تعبيًرا جبرّيًا ُيبّين ثمن القميص بالشاقل. أ. 

الجواب:                                    

َدَفع سمير ثمن القميص والبنطلون مًعا 204 شاقل. ب. 
ما هو ثمن البنطلون؟

اكتب طريقة الحّل.

الجواب:                      شاقل
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اإلجابة دليل 

מדינת ישראל
משרד החינוך

راما
السلطة القطرية

للقياس والتقييم في التربية

دولة إسرائيل
السكرتارية التربوية وزارة  التربية

ראמ"ה   
 הרשות הארצית 

המזכירות הפדגוגיתלמדידה והערכה בחינוך
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מחוון למבחן פנימי 111 במתמטיקה לכיתה ח, 

טור א, תשע"ז

دليل اإلجابات لالمتحان الداخلّي 111 في الرياضّيات للصّف الثامن،
الصيغة "أ"، 2017

رقم 
السؤال

العالمات توجيهات لتحديد الدرجاتاإلجابة الصحيحة
الممكنة

اإلجابة: 0.7x أو كّل تعبير مساٍو آخر، 18أ

x
x

100
30

- مثل: 

كتابة تعبير جبرّيتوزيع الدرجات

3ü درجات

1.7x أو كّل تعبير مساٍو آخردرجة واحدة

0 درجات

كّل إمكانّية أخرى

3 ،1 ،0

اإلجابة: 120 شاقل18ب

طرق حّل ممكنة:

طريقة حّل جبرّية:  .1

x + 0.7x = 204

1.7x = 204

x = 120

طريقة حّل حسابّية:  .2
,

170
204 100

170
20 400

120$ = =

مالحظات:
يجب فحص حّل المعادلة بحسب دليل اإلجابات،   .1

حّتى لو ُكتب في البند "أ"  تعبير جبرّي غير صحيح، 
وُكتبت في البند "ب" معادلة قائمة على هذا 

الخطأ.

يجب عدم خصم درجات إذا ُكتبت في البند "أ"   .2
اإلجابة 1.7x وفي البند "ب" ُكتبت المعادلة

x + 1.7x = 204 1.7 أوx = 204

يجب عدم خصم درجات إذا ُكتبت اإلجابة 84   .3
شاقل )سعر القميص(.

توزيع 
الدرجات

حّل حّل جبرّي
حسابّي كتابة 

معادلة
حّل المعادلة

الضرب 
بالمقام 
المشترك*

تجميع 
حدود 

متشابهة 

"استخراج" 
x

4üüüüü درجات

غير موجود/3üüü درجات
غير صحيح

خطأ 
واحد في 
الحساب

üüقائم على خطأ واحد
الخطأ

-

üقائم على خطأ واحد
الخطأ

قائم على 
الخطأ

-

-غير موجود/أكثر من خطأ واحدüدرجتان

إذا ُكتبت معادلة مع كسر عشرّي وليس مع كسر   *
عادّي يجب تجاهل هذا العمود.

0 درجات

كّل إمكانّية أخرى، مثل:

0.7x = 204 كتابة المعادلة  —

4—2 ،0
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מיפוי פנימי מתמטיקה ח )ערבית( 38

المجال

الجبرّي

السؤال موضوع 

مسائل كالمّية جبرّية، النسبة المئوّية

التفكير مستوى 

السيرورّي

السؤال هدف 

حّل مسألة كالمّية جبرّية.— 
بناء معادلة بحسب قّصة السؤال وبحسب التعبير الجبرّي في البند "أ".— 
 حّل معادلة من الدرجة األولى بمجهول واحد: َضْرب بالمقام المشترك )إذا ُكتبت معادلة بشكل كسر بسيط(، تجميع — 

.x "حدود متشابهة و"استخراج
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39 מיפוי פנימי מתמטיקה ח )ערבית(

17أ في الصيغة "ب" 19أ في الصيغة "أ" والسؤال  السؤال 

أمامك رسم لمثّلَثْين قائَمي الزاوية.  .19
 ∆EDC ∼ ∆ABC :المثّلثان اللذان في الرسم متشابهان  

)التشاُبه مكتوب بحسب ترتيب الرؤوس(.

ما هي نسبة التشاُبه بين المثّلث EDC والمثّلث ABC؟  أ. 

5 : 6  1

2 : 5  2

1 : 3  3

1 : 2  4

A

C

E

D

 5 ס״מ 

 2 ס״מ  6 ס״מ 
B

5 سم

2 سم6 سم

ما هو طول الضلع AC؟  ب. 

الجواب:                      سم
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اإلجابة دليل 

מדינת ישראל
משרד החינוך

راما
السلطة القطرية

للقياس والتقييم في التربية

دولة إسرائيل
السكرتارية التربوية وزارة  التربية

ראמ"ה   
 הרשות הארצית 

המזכירות הפדגוגיתלמדידה והערכה בחינוך
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מחוון למבחן פנימי 111 במתמטיקה לכיתה ח, 

טור א, תשע"ז

دليل اإلجابات لالمتحان الداخلّي 111 في الرياضّيات للصّف الثامن،
الصيغة "أ"، 2017

رقم 
السؤال

العالمات توجيهات لتحديد الدرجاتاإلجابة الصحيحة
الممكنة

3 درجاتاإلجابة: )3(  3 : 191أ

إجابة صحيحة

0 درجات

كّل إمكانّية أخرى

3 ،0

مالحظة:اإلجابة: 15 سم19ب
يجب عدم خصم درجات في البند "ب" إذا ُأشير في البند 

"أ" إلى إجابة غير صحيحة، واإلجابة في البند "ب" قائمة 
على هذا الخطأ.

فيما يلي إمكانّيات اإلجابة القائمة على الخطأ:

اإلجابة في البند "ب"اإلجابة في البند "أ"

5:6 6 سم1. 
2:5 12.5 سم2. 

1:2 10 سم4. 

درجتان

إجابة صحيحة

0 درجات

كّل إمكانّية أخرى

2 ،0 المجال

الهندسّي

السؤال موضوع 

تشاُبه المثّلثات

التفكير مستوى 

السيرورّي

السؤال هدف 

إيجاد نسبة التشابه بين مثّلَثْين بحسب أطوال أضالعهما المالئمة.— 
اختزال نسبة.— 
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מיפוי פנימי מתמטיקה ח )ערבית( 40

17ب في الصيغة "ب" 19ب في الصيغة "أ" والسؤال  السؤال 

أمامك رسم لمثّلَثْين قائَمي الزاوية.  .19
 ∆EDC ∼ ∆ABC :المثّلثان اللذان في الرسم متشابهان  

)التشاُبه مكتوب بحسب ترتيب الرؤوس(.

ما هي نسبة التشاُبه بين المثّلث EDC والمثّلث ABC؟  أ. 

5 : 6  1

2 : 5  2

1 : 3  3

1 : 2  4

A

C

E

D

 5 ס״מ 

 2 ס״מ  6 ס״מ 
B

5 سم

2 سم6 سم

ما هو طول الضلع AC؟  ب. 

الجواب:                      سم
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اإلجابة دليل 

מדינת ישראל
משרד החינוך

راما
السلطة القطرية

للقياس والتقييم في التربية

دولة إسرائيل
السكرتارية التربوية وزارة  التربية

ראמ"ה   
 הרשות הארצית 

המזכירות הפדגוגיתלמדידה והערכה בחינוך
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מחוון למבחן פנימי 111 במתמטיקה לכיתה ח, 

טור א, תשע"ז

دليل اإلجابات لالمتحان الداخلّي 111 في الرياضّيات للصّف الثامن،
الصيغة "أ"، 2017

رقم 
السؤال

العالمات توجيهات لتحديد الدرجاتاإلجابة الصحيحة
الممكنة

3 درجاتاإلجابة: )3(  3 : 191أ

إجابة صحيحة

0 درجات

كّل إمكانّية أخرى

3 ،0

مالحظة:اإلجابة: 15 سم19ب
يجب عدم خصم درجات في البند "ب" إذا ُأشير في البند 

"أ" إلى إجابة غير صحيحة، واإلجابة في البند "ب" قائمة 
على هذا الخطأ.

فيما يلي إمكانّيات اإلجابة القائمة على الخطأ:

اإلجابة في البند "ب"اإلجابة في البند "أ"

5:6 6 سم1. 
2:5 12.5 سم2. 

1:2 10 سم4. 

درجتان

إجابة صحيحة

0 درجات

كّل إمكانّية أخرى

2 ،0

المجال

الهندسّي

السؤال موضوع 

تشاُبه المثّلثات

التفكير مستوى 

السيرورّي

السؤال هدف 

حساب طول ضلع في مثّلث بحسب طول ضلع في مثّلث مشابه له وبحسب نسبة التشابه بين المثّلَثْين.
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41 מיפוי פנימי מתמטיקה ח )ערבית(

21 في الصيغة "ب" 20 في الصيغة "أ" والسؤال  السؤال 

في الرسم التالي النقطتان A و B َتَقعان على مستقيم َمْيله يساوي 3 .  .20
.B اكتب اإلحداثّي الناقص للنقطة  

اكتب طريقة الحّل.  

B(4,  __)

A(2, 1)
x

y

0

B )4,     ( :الجواب  
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מיפוי פנימי מתמטיקה ח )ערבית( 42

اإلجابة دليل 

מדינת ישראל
משרד החינוך

راما
السلطة القطرية

للقياس والتقييم في التربية

دولة إسرائيل
السكرتارية التربوية وزارة  التربية

ראמ"ה   
 הרשות הארצית 

המזכירות הפדגוגיתלמדידה והערכה בחינוך
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מחוון למבחן פנימי 111 במתמטיקה לכיתה ח, 

טור א, תשע"ז

دليل اإلجابات لالمتحان الداخلّي 111 في الرياضّيات للصّف الثامن،
الصيغة "أ"، 2017

رقم 
السؤال

العالمات توجيهات لتحديد الدرجاتاإلجابة الصحيحة
الممكنة

20  B)4,7(  :اإلجابة

طرق حّل ممكنة:

معطى أّن َميل المستقيم يساوي 3 ، ولذلك   .1
ـِ 2 ، نرتفع على  إذا تقّدمنا على محور x ب

ـِ 6 )3 · 2( . محور y ب

من هنا فإّن اإلحداثّي y هو 7 )6 + 1( .  

اإلشارة في الرسم إلى ارتفاع الدرجة.  .2

تعويض في معادلة خارج قسمة الفروق:  .3
y

y

y

y

4 2

1
3

2

1
3

1 6

7

1

1

1

1

-

-
=

-
=

- =

=
 AB إيجاد معادلة المستقيم  .4

. x = 4 وتعويض ،)y x3 5= - (

توزيع 
الدرجات

B للنقطة y حساب اإلحداثّي

3ü درجات

خطأ واحد في الحسابدرجتان
فهم جزئّي للسؤال، مثل:درجة واحدة

كتابة إحدى المعادالت التالية:  —
y

y

2 4

1
3

4 2

1
3

1

1

-

-
=

-

-
=

 )–5( b حساب صحيح للبارامتر  —
بدون تكملة أو مع تكملة غير صحيحة 

ليست خطأ في الحساب.
خطأ واحد في تعويض إحداثّيات النقطة   —

A وتكملة قائمة على هذا الخطأ
إجابة صحيحة بدون عرض طريقة حّل 

0 درجات

كّل إمكانّية أخرى، مثل:
الفرق بين قيم
yالفرق بين قيم

x
3= حساب عكسّي للميل:    —

3—0

اإلجابة: شركة "الشرق":21أ1

 y = 10x + 30     )x > 0(

مالحظة: 
يجب عدم خصم درجات إذا اسُتبدلت اإلجابة عن البند 

"أ1" باإلجابة عن البند "أ2".
توزيع 
الدرجات

كتابة قيمة 
m

كتابة قيمة 
b

كتابة معادلة 
المستقيم

üüüدرجتان
درجة 
واحدة

üü غير موجودة/غير
صحيحة بما في ذلك 
حذف x من المعادلة

üقائمة على الخطأغير صحيحة
موجبة تختلف 

عن 10 
üقائمة على الخطأ

0 درجات
كّل إمكانّية أخرى، مثل:

y = 30  —

y = –10x + 30  —

2—0
المجال

الجبرّي

السؤال موضوع 

الداّلة الخّطّية – الَمْيل

التفكير مستوى 

الخوارزمّي

السؤال هدف 

َفْهم مصطلح "الَمْيل".— 
إيجاد اإلحداثّي y لنقطة على مستقيم إذا ُأعطي اإلحداثّي x للنقطة، إحداثّيات نقطة أخرى على المستقيم وَمْيل — 

المستقيم.
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43 מיפוי פנימי מתמטיקה ח )ערבית(

18أ1 في الصيغة "ب" 21أ1 في الصيغة "أ" والسؤال  السؤال 

َتْجبي شركات الطيران مبلًغا إضافّيًا   .21
مقابل الوزن الزائد للحقائب.

في هيئة المحاور التي أمامك، يصف
 )y( الخّطان البيانّيان المبلغ بالدوالرات
.)x( كداّلة للوزن الزائد بالكيلوغرامات

الخّط البيانّي "أ" ُيمّثل شركة الطيران 
"الشرق".

الخّط البيانّي "ب" ُيمّثل شركة الطيران 
"اُألفق".
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(בדולרים)

 x

المبلغ 
(بالدوالرات)

الوزن 
الزائد (بالكيلوغرامات)

أ

ب

اكتب معادلة المستقيم )التمثيل الجبرّي( لكّل واحد من المستقيَمْين المرسوَمْين في هيئة  أ. 
المحاور.

 y =                       )x > 0( شركة "الشرق":   .1 الجواب: 

 y =                       )x > 0( شركة "اأُلفق":   .2   

سافر سليم بواحدة من هاَتْين الشركَتْين وأخذ معه حقيبة َوْزُنها الزائد 12 كغم. في يوم  ب. 
الرحلة كان كّل دوالر ُيساوي 4 شاقل.

كم شاقاًل وّفر سليم إذا كان قد سافر بالشركة التي تجبي المبلغ األقّل مقابل الوزن الزائد   
للحقيبة؟ 

اكتب طريقة الحّل.

الجواب:                      شاقل
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מיפוי פנימי מתמטיקה ח )ערבית( 44

اإلجابة دليل 

מדינת ישראל
משרד החינוך

راما
السلطة القطرية

للقياس والتقييم في التربية

دولة إسرائيل
السكرتارية التربوية وزارة  التربية

ראמ"ה   
 הרשות הארצית 

המזכירות הפדגוגיתלמדידה והערכה בחינוך
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מחוון למבחן פנימי 111 במתמטיקה לכיתה ח, 

טור א, תשע"ז

دليل اإلجابات لالمتحان الداخلّي 111 في الرياضّيات للصّف الثامن،
الصيغة "أ"، 2017

رقم 
السؤال

العالمات توجيهات لتحديد الدرجاتاإلجابة الصحيحة
الممكنة

20  B)4,7(  :اإلجابة

طرق حّل ممكنة:

معطى أّن َميل المستقيم يساوي 3 ، ولذلك   .1
ـِ 2 ، نرتفع على  إذا تقّدمنا على محور x ب

ـِ 6 )3 · 2( . محور y ب

من هنا فإّن اإلحداثّي y هو 7 )6 + 1( .  

اإلشارة في الرسم إلى ارتفاع الدرجة.  .2

تعويض في معادلة خارج قسمة الفروق:  .3
y

y

y

y

4 2

1
3

2

1
3

1 6

7

1

1

1

1

-

-
=

-
=

- =

=
 AB إيجاد معادلة المستقيم  .4

. x = 4 وتعويض ،)y x3 5= - (

توزيع 
الدرجات

B للنقطة y حساب اإلحداثّي

3ü درجات

خطأ واحد في الحسابدرجتان
فهم جزئّي للسؤال، مثل:درجة واحدة

كتابة إحدى المعادالت التالية:  —
y

y

2 4

1
3

4 2

1
3

1

1

-

-
=

-

-
=

 )–5( b حساب صحيح للبارامتر  —
بدون تكملة أو مع تكملة غير صحيحة 

ليست خطأ في الحساب.
خطأ واحد في تعويض إحداثّيات النقطة   —

A وتكملة قائمة على هذا الخطأ
إجابة صحيحة بدون عرض طريقة حّل 

0 درجات

كّل إمكانّية أخرى، مثل:
الفرق بين قيم
yالفرق بين قيم

x
3= حساب عكسّي للميل:    —

3—0

اإلجابة: شركة "الشرق":21أ1

 y = 10x + 30     )x > 0(

مالحظة: 
يجب عدم خصم درجات إذا اسُتبدلت اإلجابة عن البند 

"أ1" باإلجابة عن البند "أ2".
توزيع 
الدرجات

كتابة قيمة 
m

كتابة قيمة 
b

كتابة معادلة 
المستقيم

üüüدرجتان
درجة 
واحدة

üü غير موجودة/غير
صحيحة بما في ذلك 
حذف x من المعادلة

üقائمة على الخطأغير صحيحة
موجبة تختلف 

عن 10 
üقائمة على الخطأ

0 درجات
كّل إمكانّية أخرى، مثل:

y = 30  —

y = –10x + 30  —

2—0

المجال

الجبرّي

السؤال موضوع 

الداّلة الخّطّية

التفكير مستوى 

الخوارزمّي

السؤال هدف 

قراءة وَفْهم داّلة خّطّية تصاعدّية بحسب تمثيلها الكالمّي وتمثيلها البيانّي، وبناء معادلة الداّلة الخّطّية )التمثيل الجبرّي(.
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45 מיפוי פנימי מתמטיקה ח )ערבית(

18أ2 في الصيغة "ب" 21أ2 في الصيغة "أ" والسؤال  السؤال 

َتْجبي شركات الطيران مبلًغا إضافّيًا   .21
مقابل الوزن الزائد للحقائب.

في هيئة المحاور التي أمامك، يصف
 )y( الخّطان البيانّيان المبلغ بالدوالرات
.)x( كداّلة للوزن الزائد بالكيلوغرامات

الخّط البيانّي "أ" ُيمّثل شركة الطيران 
"الشرق".

الخّط البيانّي "ب" ُيمّثل شركة الطيران 
"اُألفق".
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(بالدوالرات)

الوزن 
الزائد (بالكيلوغرامات)

أ

ب

اكتب معادلة المستقيم )التمثيل الجبرّي( لكّل واحد من المستقيَمْين المرسوَمْين في هيئة  أ. 
المحاور.

 y =                       )x > 0( شركة "الشرق":   .1 الجواب: 

 y =                       )x > 0( شركة "اأُلفق":   .2   

سافر سليم بواحدة من هاَتْين الشركَتْين وأخذ معه حقيبة َوْزُنها الزائد 12 كغم. في يوم  ب. 
الرحلة كان كّل دوالر ُيساوي 4 شاقل.

كم شاقاًل وّفر سليم إذا كان قد سافر بالشركة التي تجبي المبلغ األقّل مقابل الوزن الزائد   
للحقيبة؟ 

اكتب طريقة الحّل.

الجواب:                      شاقل
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اإلجابة دليل 

מדינת ישראל
משרד החינוך

راما
السلطة القطرية

للقياس والتقييم في التربية

دولة إسرائيل
السكرتارية التربوية وزارة  التربية

ראמ"ה   
 הרשות הארצית 

המזכירות הפדגוגיתלמדידה והערכה בחינוך
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מחוון למבחן פנימי 111 במתמטיקה לכיתה ח, 

טור א, תשע"ז

دليل اإلجابات لالمتحان الداخلّي 111 في الرياضّيات للصّف الثامن،
الصيغة "أ"، 2017

رقم 
السؤال

العالمات توجيهات لتحديد الدرجاتاإلجابة الصحيحة
الممكنة

اإلجابة: شركة "األفق":21أ2

y = 70     )x > 0(

مالحظة: 
يجب عدم خصم درجات إذا اسُتبدلت اإلجابة عن البند 

"أ1" باإلجابة عن البند "أ2".

درجتان

إجابة صحيحة

0 درجات

كّل إمكانّية أخرى

2 ،0

اإلجابة: 320 شاقل21ب

طرق حّل ممكنة:

السعر في شركة "الشرق" كان 150 دوالر،   .1
والسعر في شركة "األفق" كان 70 دوالر.

وّفر سليم 80 دوالر، أي 320 شاقل  
)320 = 4 · 80(، إذا كان قد سافر

بشركة "األفق".

في شركة "الشرق" كان سيدفع سليم  .2
600 شاقل )600 = 4 · 150(.

في شركة "األفق" كان سيدفع سليم  
280 شاقل )280 = 4 · 70(.

وّفر سليم 320 شاقل إذا كان قد سافر   
بشركة "األفق".

مالحظة:
يجب عدم خصم درجات في البند"ب" إذا ُكتبت في البند  

"أ" إجابة غير صحيحة، واإلجابة في البند "ب" قائمة 
على هذا الخطأ.

توزيع 
الدرجات

حساب السعر في الشركات 
بالدوالرات/بالشواقل

حساب الفرق 
بالشواقل

4üü درجات

خطأ واحد في الحساب3 درجات
 ü

)70 دوالر وأيًضا 150 دوالر(

80 )دوالر(

ü

)280 شاقل وأيًضا 600 شاقل(

غير موجود

قائم على الخطأ/280 شاقل أو 600 شاقلدرجتان
غير موجود/
غير صحيح

ü

)70 دوالر وأيًضا 150 دوالر(

غير موجود/
غير صحيح وهو 
ليس 80 )دوالر(

0 درجات

كّل إمكانّية أخرى، مثل:

واحد من األسعار فقط صحيح، وُكتب بالدوالرات   —
والفرق غير موجود أو غير صحيح.

إجابة صحيحة بدون عرض طريقة الحّل.  —

4—2 ،0
المجال

الجبرّي

السؤال موضوع 

الداّلة الخّطّية

التفكير مستوى 

المعرفة والتشخيص

السؤال هدف 

قراءة وَفْهم داّلة خّطّية ثابتة بحسب تمثيلها الكالمّي وتمثيلها البيانّي، وبناء معادلة الداّلة الخّطّية )التمثيل الجبرّي(.
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18ب في الصيغة "ب" 21ب في الصيغة "أ" والسؤال  السؤال 

َتْجبي شركات الطيران مبلًغا إضافّيًا   .21
مقابل الوزن الزائد للحقائب.

في هيئة المحاور التي أمامك، يصف
 )y( الخّطان البيانّيان المبلغ بالدوالرات
.)x( كداّلة للوزن الزائد بالكيلوغرامات

الخّط البيانّي "أ" ُيمّثل شركة الطيران 
"الشرق".

الخّط البيانّي "ب" ُيمّثل شركة الطيران 
"اُألفق".
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(بالدوالرات)

الوزن 
الزائد (بالكيلوغرامات)
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ب

اكتب معادلة المستقيم )التمثيل الجبرّي( لكّل واحد من المستقيَمْين المرسوَمْين في هيئة  أ. 
المحاور.

 y =                       )x > 0( شركة "الشرق":   .1 الجواب: 

 y =                       )x > 0( شركة "اأُلفق":   .2   

سافر سليم بواحدة من هاَتْين الشركَتْين وأخذ معه حقيبة َوْزُنها الزائد 12 كغم. في يوم  ب. 
الرحلة كان كّل دوالر ُيساوي 4 شاقل.

كم شاقاًل وّفر سليم إذا كان قد سافر بالشركة التي تجبي المبلغ األقّل مقابل الوزن الزائد   
للحقيبة؟ 

اكتب طريقة الحّل.

الجواب:                      شاقل
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מדינת ישראל
משרד החינוך

راما
السلطة القطرية

للقياس والتقييم في التربية

دولة إسرائيل
السكرتارية التربوية وزارة  التربية

ראמ"ה   
 הרשות הארצית 

המזכירות הפדגוגיתלמדידה והערכה בחינוך
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מחוון למבחן פנימי 111 במתמטיקה לכיתה ח, 

טור א, תשע"ז

دليل اإلجابات لالمتحان الداخلّي 111 في الرياضّيات للصّف الثامن،
الصيغة "أ"، 2017

رقم 
السؤال

العالمات توجيهات لتحديد الدرجاتاإلجابة الصحيحة
الممكنة

اإلجابة: شركة "األفق":21أ2

y = 70     )x > 0(

مالحظة: 
يجب عدم خصم درجات إذا اسُتبدلت اإلجابة عن البند 

"أ1" باإلجابة عن البند "أ2".

درجتان

إجابة صحيحة

0 درجات

كّل إمكانّية أخرى

2 ،0

اإلجابة: 320 شاقل21ب

طرق حّل ممكنة:

السعر في شركة "الشرق" كان 150 دوالر،   .1
والسعر في شركة "األفق" كان 70 دوالر.

وّفر سليم 80 دوالر، أي 320 شاقل  
)320 = 4 · 80(، إذا كان قد سافر

بشركة "األفق".

في شركة "الشرق" كان سيدفع سليم  .2
600 شاقل )600 = 4 · 150(.

في شركة "األفق" كان سيدفع سليم  
280 شاقل )280 = 4 · 70(.

وّفر سليم 320 شاقل إذا كان قد سافر   
بشركة "األفق".

مالحظة:
يجب عدم خصم درجات في البند"ب" إذا ُكتبت في البند  

"أ" إجابة غير صحيحة، واإلجابة في البند "ب" قائمة 
على هذا الخطأ.

توزيع 
الدرجات

حساب السعر في الشركات 
بالدوالرات/بالشواقل

حساب الفرق 
بالشواقل

4üü درجات

خطأ واحد في الحساب3 درجات
 ü

)70 دوالر وأيًضا 150 دوالر(

80 )دوالر(

ü

)280 شاقل وأيًضا 600 شاقل(

غير موجود

قائم على الخطأ/280 شاقل أو 600 شاقلدرجتان
غير موجود/
غير صحيح

ü

)70 دوالر وأيًضا 150 دوالر(

غير موجود/
غير صحيح وهو 
ليس 80 )دوالر(

0 درجات

كّل إمكانّية أخرى، مثل:

واحد من األسعار فقط صحيح، وُكتب بالدوالرات   —
والفرق غير موجود أو غير صحيح.

إجابة صحيحة بدون عرض طريقة الحّل.  —

4—2 ،0
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47 מיפוי פנימי מתמטיקה ח )ערבית(

المجال

الجبرّي 
)السؤال هو سؤال تكاملّي ألّنه يدمج بين المجال العددّي والمجال الجبرّي؛ ففي المجال العددّي يتناول السؤال التحويل، 

وفي المجال الجبرّي يتناول السؤال انتقال بين تمثيالت مختلفة لدواّل خّطّية.( 

السؤال موضوع 

الداّلة الخّطّية، التحويل

التفكير مستوى 
السيرورّي 

)السؤال ليس عادّيًا.(

السؤال هدف 

قراءة وَفْهم معطيات معروضة كالمّيًا وبيانّيًا.— 
ـِ x ليس في المجال المعروض في الخّط البيانّي للداّلة )استقراء(.—  إيجاد قيمة الداّلة الخّطّية )y( ل
 —.x لنقطَتْين في هيئة محاور، لهما نفس اإلحداثّي y حساب الفرق بين اإلحداثّي
تحويل وحدات قياس من دوالرات إلى شواقل.— 


