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وزارة التربية

السكرتارية التربوية

دليل اإلجابات لالمتحـان في الرياض ّيات

ّ
الصف الثامن | الصيغة ب

مفصلة في ما يتع ّلق بمستويات األداء
أمامك دليل إلجابات امتحان الميتساڤ .يوجد في دليل اإلجابات شروح ّ
المختلفة في ّ
كل سؤال.
عامة
معلومات ّ
العالمات أو مجال العالمات ،التي تظهر في العمود الذي عنوانه "العالمات الممكنة" ،هي إمكان ّيات العالمة
فإن إمكان ّيات العالمة هي صفر
على إجابة التلميذ .فعلى سبيل المثال ،إ ْن كان مجال العالمات هو ّ ،2—0
فإن إمكان ّيات العالمة هي صفر درجات
درجات ،درجة واحدة أو درجتان .وإ ْن كان مجال العالمات هو ّ 2،0
أو درجتان بدون عالمة بينهما.
خصص لها تُعتبر إجابة صحيحة.
اإلجابة الصحيحة التي لم تُكتب في المكان ال ُم ّ
ّ
الحل مع أنّه لم ُيطلب عرضها ،يجب تجاهلها والتعامل مع الجواب فقط.
إذا ُكتبت طريقة
كل طريقة ّ
حل ممكنة" ،يجب قبول ّ
كل مكان في دليل اإلجابات تظهر فيه "طريقة ّ
في ّ
حل صحيحة أخرى.
ّ
الحلّ ،إل إذا ُذكر في دليل اإلجابات عكس
يجب عدم خصم درجات إذا ُكتبت معلومات زائدة ال تُناقض
ذلك.
ّ
قوس ْين .ليس من الواجب أن تشتمل إجابة التلميذ
قسم من طرق
الحل الممكنة ،في أسئلة مع ّينةُ ،ك ِتبت بين َ
القوس ْين.
على المكتوب بين
َ
األمثلة المكتوبة ّ
بخط مختلف هي أمثلة إلجابات تالميذ حقيق ّية ،وقد ُك ِت َبت كما كتبها التالميذ.
حل المعادالتّ ،
في ّ
كل ح ّد غير صحيح ُيعتبر خط ًأ واح ًدا.
يتم تقييم إحدى اإلجابات ،يجب تحكيم العقل وتحديد العالمة على هذه اإلجابة.
إ ْن لم يكن
ً
واضحا كيف ّ
إذا ُأجري في المدرسة تغيير في االمتحان الذي ُأجري للتالميذ ،يجب ُّ
تذكر ذلك وتعديل دليل اإلجابات
بحسب هذا التغيير.
تم
ُيسمح للطاقم
المهني في المدرسة أن ُيع ّدل دليل اإلجابات بحسب ما يراه مناس ًبا ،وبحسب حجم ما ّ
ّ
ّ
تم التركيز عليه في التعليم.
تع ّلمه في
الصف وما ّ
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التوجيهات لتحديد الدرجات

اإلجابة الصحيحة

1

الجوابx = 6 :

2

اإلجابة1:4 )4( :

3

الجواب–2 :

4

اإلجابة)2( :

العالمات
الممكنة
3 ,0

 3درجات
إجابة صحيحة
 0درجات
ّ
كل إمكان ّية أخرى
 3درجات

3 ,0

إجابة صحيحة
 0درجات
ّ
كل إمكان ّية أخرى
 3درجات

3 ,0

إجابة صحيحة
 0درجات
ّ
كل إمكان ّية أخرى ،مثل:
— كتابة المعادلة x = –2
درجتان

2 ,0

إجابة صحيحة
 0درجات

a

ّ
كل إمكان ّية أخرى

b

5

اال ّدعاء
.1

طول القطعة  OBهو 3

وحدات طول.

غير
صحيح
صحيح
1

ü

إجابة صحيحة في البنود األربعة.
 3درجات

2

إجابة صحيحة في ثالثة بنود.

 .2الدا ّلة تنازل ّية.

1

2

ü

النقطة ( )– 4 , –5تقع
.3
ّ
البياني للدا ّلة.
الخط
على
ّ

1

2

ü

ّ
البياني للدا ّلة
الخط
ّ
 .4يقطع محور  yفي
النقطة ).(0 , 6

1

מבחן 53

 4درجات

4—2 ,0

درجتان
إجابة صحيحة في بن َد ْين.
 0درجات

ّ
كل إمكان ّية أخرى ،مثل:
ü

—

2

إجابة صحيحة في بند واحد فقط.
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اإلجابة الصحيحة
الجوابx = 0 :
طريقة ّ
حل ممكنة:
10x + 3(2x – 4) = 5x – 12

مالحظة:
0
يجب عدم خصم درجات إذا ُكتبت اإلجابة
.
11
توزيع

10x + 6x – 12 = 5x – 12

الدرجات

16x – 12 = 5x – 12

 5درجات

11x = 0

 3درجات

فتح أقواس

تجميع حدود
متشابهة و"جمع
المضادّ"





x=0

درجة
واحدة










خطأ واحد

خطأ واحد
قائم على الخطأ

العالمات
الممكنة
,1 ,0
5 ,3

"استخراج" x

ُكتِبت اإلجابة
 x = 0و ُكتِب
ً
أيضا أنّه ال
حلّ /
يوجد ّ
كل
عدد هو ّ
حل

غير موجود/
غير صحيح
قائم على الخطأ
قائم على الخطأ

خطآن

 0درجات
ّ
كل إمكان ّية أخرى
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اإلجابة الصحيحة
اإلجابة )2( :مساحة المحيط الهادئ

مالحظات:

طريقة ّ
حل ممكنة:

 .1يجب عدم خصم درجات إذا ُأشير إلى اإلجابة
ّ
الحل صحيحة و ُكتب
"مساحة القا ّرات" ،ولكنّ طريقة
بشكل صريح أنّ مساحة المحيط الهادئ أكبر.

مساحة القا ّرات بالكيلومترات المر ّبعة:
0.29 · 509,000,000 = 147,610,000
طريقة ّ
حل ممكنة أخرى:
 10%من مساحة سطح الكرة األرض ّية تُساوي حوالي
 50مليون كم .2لذلك ،فإنّ  30%من مساحة سطح الكرة
(أي أنّ مساحة
األرض ّية تُساوي حوالي  150مليون كمْ 2
القا ّرات تُساوي حوالي  150مليون كم.)2
طريقة ّ
حل ممكنة أخرى:

النسبة المئو ّية لمساحة المحيط الهادئ من مساحة سطح
الكرة األرض ّية:
165 $ 100% . 32%
509

العالمات
الممكنة
2—0

 .2يجب عدم خصم درجات إذا ُكتبت جميع ال ُمعطيات
العدد ّية َو/أو الكالم ّية بدون الـ"مليون".
 .3يجب عدم خصم درجات إذا ت ّم تقريب األعداد بشكل
صحيح.
توزيع حساب النسبة المئو ّية  /حساب
قيمة النسبة المئو ّية
الدرجات
درجتان


درجة

غير موجودة /
واحدة
غير صحيحة
قائمة على الخطأ
خطأ واحد في الحساب
اإلشارة /
مقارنة كالم ّية

1
اعتبار  29%وكأنّها 3
509
— 3 . 170
500
— 3 . 167

 ،مثل:

كتابة تمرين بشكل صحيح بدون
تكملة

قائمة على الخطأ

صحيحة /
غير موجودة /
غير صحيحة

 0درجات
ّ
كل إمكان ّية أخرى ،مثل:
—

8

حساب مساحة القا ّرات بشكل صحيح وكذلك
حساب  29%من مساحة المحيط الهادئ (47.85
مليون).

درجتان

الجواب10 :

2 ,0

إجابة صحيحة
 0درجات
ّ
كل إمكان ّية أخرى
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اإلجابة الصحيحة

العالمات
الممكنة

درجتان

9

الجواب 1 :أو ّ
كل تمثيل صحيح آخر
3

10

الجوابّ :
كل معادلة مستقيم بالشكل التالي:

2 ,0

إجابة صحيحة
 0درجات
ّ
كل إمكان ّية أخرى
 3درجات

3 ,0

 y = –2x + b , b ≠ 3إجابة صحيحة
 0درجات
ّ
كل إمكان ّية أخرى
11

الجوابM(5 , 2) :

توزيع
الدرجات

y

A

C

x

M

 3درجات

7
6
5
4
3
2
B
1

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

درجتان

–3 –2 –1
–1
–2
–3

المتوسط
ر َْسم
ّ

إحداث ّيات النقطة M





3 ,2 ,0



َرسْ م مستقيم أو شعاع
(وليس قطعة) يمرّ ان من
الرأس  Aوالنقطة ()5 , 2
أحد إحداثَِّيي النقطة

غير موجود /غير
صحيح أو اإلحداث ّيان
غير موجو َد ْين /غير
صحيح ْين.
َ

غير موجود

 0درجات
ّ
كل إمكان ّية أخرى ،مثل:
—

מבחן 53
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التوجيهات لتحديد الدرجات

اإلجابة الصحيحة
اإلجابة:
2
11

توزيع

1
8

0
5

–1
2

–2
–1

الدرجات
درجتان

x
y

درجة
واحدة

العالمات
الممكنة
2—0

كتابة ثالثة أعداد

كتابة عد َد ْين فقط بشكل صحيح

 0درجات
ّ
كل إمكان ّية أخرى ،مثل:
—
12ب الجوابy = 3x + 5 :

كتابة عدد واحد فقط بشكل صحيح
توزيع

كتابة معادلة المستقيم بالشكل التالي:

الدرجات

y = mx + b

 4درجات
درجتان

قيمة m


غير صحيحة

4 ,2 ,0

قيمة b

غير صحيحة


حذف  xمن معادلة المستقيم ()y = 3 + 5
قيمة  mوكذلك قيمة  bصحيحتان وهما مكتوبتان على
انفراد ،ومعادلة المستقيم غير موجودة  /غير صحيحة.

 0درجات
ّ
كل إمكان ّية أخرى
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اإلجابة الصحيحة
مالحظة:

الجواب 48 :سم

2

طريقة ّ
حل ممكنة:

العالمات
الممكنة

3 $ 10 + 6 $ 6 = 30 + 18 = 48
2

كتابة مقادير المساحات على الرسم تُعتبر طريقة ّ
حل.
توزيع
الدرجات

مساحة
المستطيل

,1 ,0
4 ,3

مساحة المث ّلث مساحة السهم











غير موجودة /
غير صحيحة
وهي ليست خط ًأ
في الحساب



غير موجودة /
غير صحيحة
وهي ليست خط ًأ
في الحساب

غير موجودة /
غير صحيحة
وهي ليست خط ًأ
في الحساب



 4درجات
 3درجات خطأ واحد في الحساب
إجابة صحيحة بدون عرض طريقة ّ
حل
قائمة على الخطأ
غير صحيحة

وهي ليست خط ًأ
في الحساب

درجة
واحدة

موجودة /
غير موجودة
غير موجودة /
غير صحيحة
وهي ليست قائمة
على الخطأ

 0درجات
ّ
كل إمكان ّية أخرى
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מחוון למבחן  53במתמטיקה לכיתה ח,
נוסח ב ,תשע"ח
التوجيهات لتحديد الدرجات

اإلجابة الصحيحة

العالمات
الممكنة

مالحظات:

اإلجابة:
b

m

10

2

معادلة المستقيم
الجبري)
(التمثيل
ّ

y = mx + b
)y = 4 + 2(3 + x
y = 4 + 6 + 2x
y = 2x + 10

3—0

 .1خطأ في ترتيب العمل ّيات (ُ )4 + 2يعتبر خط ًأ
أساس ّيًا وتكون عالمة السؤال .0
 .2يجب عدم خصم درجات على "تبسيط" معادلة
جزئي صحيح.
المستقيم إذا كان هناك تبسيط
ّ
توزيع
الدرجات
 3درجات
درجتان

"تبسيط" معادلة
المستقيم بالشكل
التالي:
y = mx + b









2x
قيمة واحدة فقط صحيحة
قائمتان على الخطأ



غير موجود َت ْين/
غير صحيح َت ْين


خطأ واحد
غير موجود
درجة
واحدة

قيمة m

قيمة b





 0درجات
ّ
كل إمكان ّية أخرى ،مثل:
—
15

أزواج المث ّلثات

متشابهان

غير

ال يمكن

متشابه ْين تحديد ذلك
َ
بحسب

المعطيات
ُ
A
50°

.1

D
50°
F

20°

E

C

D

.2

1

B 100°

2

ü

F

C

1

50°

B

E

ü

2

3

D

.3

50°

F

C

30°

1

100°

E

B

ü

D

.4

 9ס״מ

מבחן 53

 6ס״מ
E

F

إجابة صحيحة في ثالثة بنود.

ّ
كل إمكان ّية أخرى ،مثل:
—

إجابة صحيحة في بند واحد فقط.

A

 9ס״מ

 9ס״מ

 3درجات

 0درجات

A

2

إجابة صحيحة في البنود األربعة.

إجابة صحيحة في بن َد ْين.

3
3

 4درجات

4—2 ,0

درجتان

A
40°

تحويل معادلة المستقيم إلى معادلة مع متغ ّير واحد

 6ס״מ

C

 6ס״מ

1

ü

2

3

B
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מחוון למבחן  53במתמטיקה לכיתה ח,
נוסח ב ,תשע"ח
التوجيهات لتحديد الدرجات

اإلجابة الصحيحة
مالحظات:

شرح ممكن:
عدد التالميذ في صفوف الثوامن يجب أن يقسم على 9
(ألنّه مقابل ّ
كل تلمي َذ ْين لبسا مالبس رياضة كان هناك 7
تالميذ لبسوا مالبس عاد ّية).
( 92ال يقسم على ).9
شرح ممكن آخر:

3 ,2 ,0

.1

إذا ُكتب في البند "ب" بشكل صريح أنّ عدد
التالميذ يجب أن يقسم على  ،9يحصل التلميذ على
عالمة كاملة في البند "أ".

.2

يجب عدم خصم درجات إذا ُكتبت النسبة  20:70أو
 22:77في الشرح الذي يتناول توسيع النسبة.
توزيع

شرح يتناول العد َد ْين َ 90و  99كعد َد ْين ممك َن ْين.

الشرح

الدرجات

شرح ممكن آخر:

 3درجات
جزئي ،مثل:
درجتان شرح
ّ

شرح يتناول توسيع النسبة إلى:
ً
وأيضا إلى 22:77
20:70

العالمات
الممكنة



— شرح يتناول أحد العد َد ْين َ 90و  99كعدد ممكن.
صحيحا.
— عدد التالميذ يجب أن يكون عد ًدا
ً

— " 92ال يقسم على النسبة ."2:7
 0درجات
ّ
كل إمكان ّية أخرى ،مثل:
—
16ب الجوابّ :
كل عدد أكبر من  75ويقسم على ، 9
مثل. 81 :

" 92ال يقسم على ."7

مالحظة:

3 ,0

يجب عدم خصم درجات في البند "ب" إذا ُكتب في البند
ً
وأيضا على ،7
"أ" أنّ عدد التالميذ يجب أن يقسم على 2
واإلجابة في البند "ب" قائمة على هذا الخطأ.
 3درجات
إجابة صحيحة
 0درجات
ّ
كل إمكان ّية أخرى
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للقياس والتقييم في التربية
دليل اإلجابات لالمتحان  53في الرياض ّيات،
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מחוון למבחן  53במתמטיקה לכיתה ח,
נוסח ב ,תשע"ח
التوجيهات لتحديد الدرجات

اإلجابة الصحيحة
تعليل ممكن:

توزيع

اال ّدعاء صحيح ألنّ حاصل ضرب ّ
كل عدد سالب بعدد
ّ
(وكل عدد موجب أكبر من عدد
سالب هو عدد موجب
سالب).

صحة
استنتاج حول
ّ

التعليل

الدرجات
 3درجات
درجتان

تعليل ممكن آخر:

العالمات
الممكنة
3 ,2 ,0

االدّعاء




ّ
حل المتباينة بشكل صحيح غير موجود /غير صحيح
خطأ واحد في ّ
حل المتباينة قائم على الخطأ

 0درجات

–2x > –100

ّ
كل إمكان ّية أخرى ،مثل:

x < 50

—

ّ
(كل عدد سالب أصغر من ).50

تعويض عدد سالب مع ّين

لذلك ،فإنّ اال ّدعاء صحيح.
18

الجوابa = 80° :

توزيع
الدرجات

طريقة ّ
حل ممكنة:
B = 140°
BA = BACB = 180c–140c = 40c = 20c
2
2

حساب مقدار الزاوية * a

 4درجات
جزئي ،مثل:
درجتان حساب
ّ

4 ,2 ,0



— حساب زاوية القاعدة فقط بشكل صحيح
— حساب  ACEفقط بشكل صحيح

ACE = 160°

— حساب زاوية القاعدة  ACE /بشكل غير صحيح
وتكملة قائمة على الخطأ
إجابة صحيحة بدون عرض طريقة حلّ.

a = ACD = 80°

* على الرسم أو في طريقة الحساب

 0درجات
ّ
كل إمكان ّية أخرى

מבחן 53

53-03-08-02-01-02-017-018-05
במתמטיקה לכיתה ח ( — )8נוסח ב (ערבית)

10

53-MAT-018-8B-SOF-arab-p-shipur-net, 25/062525/06/18,

امتحان مقاييس النجاعة والنماء في املدرسة מיצ"ב

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

מדינת ישראל

ראמ"ה

הרשות הארצית
למדידה והערכה בחינוך

המזכירות הפדגוגית

משרד החינוך
دولة إسرائيل
وزارة التربية

راما

السكرتارية التربوية

السلطة القطرية
للقياس والتقييم في التربية
دليل اإلجابات لالمتحان  53في الرياض ّيات،
الصف الثامن ،الصيغة "ب"2018 ،
ّ
رقم
السؤال
19أ

מחוון למבחן  53במתמטיקה לכיתה ח,
נוסח ב ,תשע"ח
التوجيهات لتحديد الدرجات

اإلجابة الصحيحة
الجواب 7 :أمتار

العالمات
الممكنة

 3درجات

3 ,0

إجابة صحيحة
 0درجات
ّ
كل إمكان ّية أخرى
19ب اإلجابةy = 0.7x )3( :

 3درجات

3 ,0

إجابة صحيحة
 0درجات
ّ
كل إمكان ّية أخرى
20

مالحظة:

شرح ممكن:

3—0

الشرح ْين التال َي ْين:
المنوال هو العدد األصغر ،والمع ّدل أكبر من العدد األصغر .يجب عدم خصم درجات إذا ُكتب أحد
َ
شرح ممكن آخر:

—

المع ّدل هو  11,000شاقل ،واالمنوال هو  6,000شاقل
(لذلك المنوال أصغر من المع ّدل).

المنوال هو العدد األصغر ،لذلك هو أصغر من
المع ّدل.

—

المع ّدل أكبر من العدد األصغر.
توزيع

الدرجات

المنوال باألعداد أو
كالمي
بشرح
ّ

المعدّل باألعداد أو
كالمي
بشرح
ّ





 3درجات
درجتان غير موجود /غير صحيح

درجة
واحدة

غير موجود /غير صحيح



تمرين صحيح بدون تكملة
أو مع تكملة غير صحيحة
تمرين صحيح بدون تكملة
أو مع تكملة غير صحيحة
غير موجود /تمرين غير
صحيح  /مع ّدل غير
صحيح بدون كتابة تمرين

 0درجات
ّ
كل إمكان ّية أخرى
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מחוון למבחן  53במתמטיקה לכיתה ח,
נוסח ב ,תשע"ח
التوجيهات لتحديد الدرجات

اإلجابة الصحيحة
اإلجابةّ :
كل معادلة لمستقيم بالشكل التالي:

مالحظة:

العالمات
الممكنة
2 ,0

 y = m (x – 1) , m > 0إذا ُرسم ّ
بياني على هيئة المحاور ال ُمعطاة يجب عدم
خط
ّ
فحصه.
أو ّ
كل تمثيل صحيح آخر ،مثل:
درجتان
y = 7^ x – 1 h
إجابة صحيحة
 0 y = 1 x – 1درجات
2
2
ّ
كل إمكان ّية أخرى
22

الجواب 768 :سم

3

توزيع

طريقة ّ
حل ممكنة:

حساب حجم المبنى

الدرجات

4—2 ,0



 4درجات
 3درجات خطأ واحد في الحساب
حساب صحيح لحجم صندوق واحد فقط بالسنتيمترات
المك ّعبة ( 480سم 3أو  288سم)3
درجتان حساب صحيح لعدد المك ّعبات  /حساب حجم المبنى
الذي فيه طول المك ّعب هو  1سم ( )96بدون تكملة أو مع
تكملة غير صحيحة هي ليست خط ًأ في الحساب

يوجد في المبنى  96مك ّع ًبا.
5 · 4 · 3 + 32 · 4 = 60 + 36 = 96
حجم ّ
كل مك ّعب بالسنتيمترات المك ّعبة23 = 8 :
لذلك ،فإنّ حجم المبنى بالسنتيمترات المك ّعبة:
8 · 96 = 768

حساب صحيح لعدد المك ّعبات والضرب في  ،2مثل:
2 · 5 · 4 · 3 + 2 · 3 · 3 · 4 = 192

طريقة ّ
حل ممكنة أخرى:

كتابة أطوال أضالع الصندو َق ْين بالسنتيمترات (،8 ،10
 6وكذلك  )6 ،6 ،8بشكل صحيح (بما في ذلك الكتابة
على الرسم) بدون تكملة أو مع تكملة غير صحيحة هي
ليست خط ًأ في الحساب

السفلي هي:
أطوال أضالع الصندوق
ّ
 6سم 8 ،سم 10 ،سم ،ولذلك فإنّ حجمه هو
 480سم.3
العلوي هي:
أطوال أضالع الصندوق
ّ

 0درجات

 6سم 6 ،سم 8 ،سم ،ولذلك فإنّ حجمه هو
 288سم.3

ّ
كل إمكان ّية أخرى

من هنا ،فإنّ حجم المبنى بالسنتيمترات المك ّعبة هو:
480 + 288 = 768
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מחוון למבחן  53במתמטיקה לכיתה ח,
נוסח ב ,תשע"ח
التوجيهات لتحديد الدرجات

اإلجابة الصحيحة
مالحظات:

الجواب 13 :طاولة دائر ّية

 .1يجب عدم خصم درجات إذا لم ُيكتب ما يم ّثله
المجهول.

طريقة ّ
حل ممكنة:
 xيم ّثل عدد الطاوالت الدائر ّية.

العالمات
الممكنة
,1 ,0
5 ,3

ّ
الحل
 .2يجب عدم خصم درجات إذا كانت طريقة
10x + 6(x + 7) = 250
صحيحة ،واإلجابة التي ُكتبت هي ( 20عدد الطاوالت
10x + 6x + 42 = 250
المستطيلة) أو ( 130عدد األشخاص حول جميع
الطاوالت الدائر ّية).
16x + 42 = 250
16x = 208
x = 13

طريقة ّ
حل ممكنة أخرى:
عدد الطاوالت الدائر ّية:
250 - 6 $ 7
250 - 42
208
= 16 = 13
=
16
16

ّ
حل التمرين  /المعادلة /
توزيع كتابة تمرين  /معادلة /
هيئة المعادالت
هيئة معادالت
الدرجات


 5درجات




غير موجود /غير صحيح

 3درجات
درجة
جزئي للسؤال ،مثل :قائم على الخطأ  /غير
فهم
ّ
واحدة
موجود  /غير صحيح
— كتابة زوج واحد
من التعابير الجبر ّية
الصحيحة:
)10x, 6(x + 7
أو
10(x – 7), 6x
— كتابة معادلة غير
صحيحة فيها ضرب
“متعاكس” لعدد
األشخاص في عدد
الطاوالت:
10(x + 7) + 6x = 250
أو
10x + 6(x – 7) = 250
— كتابة معادلة غير
صحيحة توجد فيها
كتابة بدون أقواس:
10x + 6x + 7 = 250
أو
10x – 7 + 6x = 250

 0درجات
ّ
كل إمكان ّية أخرى
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العالمات
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مالحظة:

الجوابx = 3.5 :

خطأ في اختزال كسور جبر ّية ُيعتبر خط ًأ اساس ّ ًيا وتكون
 4x – 5 – 2x – 1 = xعالمة السؤال .0
2
6

طريقة ّ
حل ممكنة:

3 )4x – 5( – )2x – 1( = 6x
12x – 15 – 2x + 1 = 6x

توزيع ضرب في المقام تجميع حدود
متشابهة
الدرجات المشترك وفتح
و"جمع المضادّ"
أقواس

10x – 14 = 6x

 4درجات

4x = 14

 3درجات

x = 3.5
درجة
واحدة

"استخراج" x











غير موجود/
غير صحيح
قائم على الخطأ
قائم على الخطأ


خطأ واحد
خطآن

خطأ واحد
قائم على الخطأ

,1 ,0
4 ,3
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اإلجابة الصحيحة
برهان ممكن:

العالمات
الممكنة

مالحظات:

 B = Cألنّ زاويتَي القاعدة في مث ّلث متساوي
السا َق ْين متساويتان ).(AB = AC
ُ KDB = MDCمعطى
ُ BD = CDمعطى

4—0

 .1يجب قبول ّ
كل شرح صحيح بالكلمات بدون كتابة
رسم ّية.
 .2اإلشارة بشكل صحيح إلى اال ّدعاء على الرسم تُعتبر
كتابة صحيحة لال ّدعاء.
 .3يجب عدم خصم درجات إذا لم ُيكتب تطابق المث ّل َث ْين
بحسب ترتيب الرؤوس المتناظرة.

لذلك ،فإنّ DBKD  DCMD
بحسب نظر ّية التطابق زاوية-ضلع-زاوية.

النظريّة المث ّلثان نظريّة االستنتاج
االدّعاءات الثالثة
توزيع
التي المتناظران التطابق
الدرجات لتطابق المث ّل َث ْين
 B=Cاالدّعاءان تتناول متطابقان
المُ عطيان زاوي َتي
القاعدة
في مث ّلث
متساوي
السا َقيْن

االستنتاجKD = MD :
(ألنّه في المث ّل َث ْين المتطاب َق ْين تكون األضالع
متساوية على التناظر).
برهان ممكن آخر:
متوسط في مث ّلث متساوي
َر ْسم القطعة  ADالتي هي
ّ
السا َق ْين.
تطا ُبق المث ّل َث ْين َ AMDو  AKDبمساعدة
المتوسط في مث ّلث متساوي السا َق ْين
النظر ّية التي تقول إنّ
ّ
منصف زاوية الرأس وهو ً
أيضا االرتفاع على القاعدة.
هو ّ

 4درجات
 3درجات















يوجد
واحد فقط
 /غير
موجو َد ْين
موجودان/
غير
موجو َد ْين
موجودان/
غير
موجو َد ْين











درجتان



درجة
واحدة



أحد المر ّكبات غير موجود /غير
صحيح
مر ّكبان غير موجو َد ْين /غير
صحيح ْين
َ
أكثر من مر ّك َب ْين غير موجو َد ْين /غير
صحيح ْين
َ

 0درجات

ّ
كل إمكان ّية أخرى ،مثل:
—
—

26أ

اال ّدعاء  B = Cغير موجود.

ُكتب ا ّدعاء هو ليس واح ًدا من اال ّدعاءات الثالثة
لتطابق المث ّل َث ْين ،واستُعمل هذا اال ّدعاء لبرهنة أنّ
المث ّل َث ْين متطابقان.

درجتان

اإلجابة8r )2( :

2 ,0

إجابة صحيحة
 0درجات
ّ
كل إمكان ّية أخرى
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מחוון למבחן  53במתמטיקה לכיתה ח,
נוסח ב ,תשע"ח
التوجيهات لتحديد الدرجات

اإلجابة الصحيحة

العالمات
الممكنة

مالحظات:
26ب اإلجابة )2( :الكلب
ّ
"القطة"
 .1يجب عدم خصم درجات إذا كانت اإلشارة إلى
طريقة ّ
حل ممكنة:
" /الكلب" غير موجودة أو غير صحيحة والحسابات
طول الطريق التي قطعتها ّ
القطة باألمتار:
صحيحة.
=  .2 20 – 8 + 8r = 12 + 4rيجب عدم خصم درجات إذا كان هناك خطأ في البند
2
"أ" ،واإلجابة في البند "ب" قائمة على هذا الخطأ.
= 12 + 12.56 = 24.56
فيما يلي اإلمكان ّيات إلجابة قائمة على الخطأ:


اإلجابة في البند "أ"

يجب ً
أيضا قبول إجابة صحيحة مكتوبة بمساعدة .r

طول الطريق التي قطعها الكلب باألمتار:
KL2 = 20 2 + 20 2
KL2 = 400 + 400
KL2 = 800
KL = 800
KL = 28.28


يجب ً
أيضا قبول إجابة صحيحة مكتوبة كجذر ،مثل:
. 800 , 20 2

.1
.3
.4

ّ
القطة في البند "ب"
طول طريق

18.28
37.12
112.48

4r
16r
64r
ّ
القطة
حساب طول طريق

توزيع

محيط نصف
الدائرة
( 12.56سم)

الدرجات مجموع القطع َت ْين
َ ABو CD
( 12سم)


 4درجات
 3درجات إجابة صحيحة بدون عرض طريقة ّ
حل

(لذلك ،فإنّ الكلب قطع طري ًقا أطول).











درجة
واحدة

غير موجود/
غير صحيح

غير موجود/
غير صحيح







درجتان

غير موجود/
غير صحيح

غير موجود/
غير صحيح
غير موجود/
غير صحيح

غير موجود/
غير صحيح
غير موجود/
غير صحيح

غير موجود/
غير صحيح

إجابة صحيحة بدون عرض طريقة ّ
حل

 0درجات
ّ
كل إمكان ّية أخرى
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4—0

حساب طول طريق
الكلب



إجابة صحيحة بدون
عرض طريقة ّ
حل
تمرين صحيح بدون
تكملة أو مع تكملة
غير صحيحة


غير موجود/
تمرين غير صحيح

تمرين صحيح بدون
تكملة أو مع تكملة
غير صحيحة
تمرين صحيح بدون
تكملة أو مع تكملة
غير صحيحة
تمرين صحيح بدون
تكملة أو مع تكملة
غير صحيحة
إجابة صحيحة بدون
عرض طريقة ّ
حل
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الصف الثامن ،الصيغة "ب"2018 ،
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מחוון למבחן  53במתמטיקה לכיתה ח,
נוסח ב ,תשע"ח
التوجيهات لتحديد الدرجات

رقم
السؤال

اإلجابة الصحيحة

27

الجواب )1( :زمن َم ْشي وليد داخل الحديقة أقصر م ّر َت ْين
من زمن َم ْش ِي ِه حول الحديقة.

 4درجات

العالمات
الممكنة
4 ,0

إجابة صحيحة
 0درجات
ّ
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