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 الرياضّيات مهّمات في
 الخامس  الصفّ 

 
 

 دليل اإلجابات

 
 

 
 دولة إسرائيل
 وزارة التربية 

 

 راما
 السلطة القطرية

 للقياس والتقييم في التربية 
 

 السكرتارية التربوية
 

 

 مالحظة للمعلّم:

 وسيلة كل او رالكسو دوائر, الكسور مساطر)االستعانة بوسائل محسوسة للكسور يمكن للتالميذ

 (للكسور اخرى ايضاح

  

رقم 
 السؤال

 إجابة جزئّية إجابة كاملة

على مستقيم  المالئمْين العدديناإلشارة إلى  1

 األعداد.

 على مستقيم األعداد( 4000)اإلشارة إلى  

 على مستقيم األعداد( 4500 )اإلشارة إلى 

 

واحد على  مالئماإلشارة إلى عدد 

 مستقيم األعداد.

  شاقل 165,000 2

  1,400 أ.3

  20 ب.3

  1,921 ج.3

  9 أ.4

 4 ب.4
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 الجواب: ال 5

كرات الأن تكلفة بفهم العلى  التعليل المبنيُيقبل 

 .اقلش 70أكبر من  الثالثة ذات السعر األدنى

 مالحظات: 

  26 و   25ُيقبل كسعر أدنى كل عدد بين 

 .26 و   25يشمل 

  "ال يتم إعطاء نقاط إذا أجاب التلميذ "ال

 .شرحبدون 

  "ال يتم خفض نقاط إذا لم تتم اإلشارة إلى "ال

شرط أن ُيفهم من الشرح أن المبلغ المالي ال 

 يكفي.

 

  ال يمكن اإلجابة( اإلمكانية ب) أ.6

  اإلجابة عنهيمكن ( اإلمكانّية أ) ب.6

  يمكن اإلجابة عنه( اإلمكانّية أ) ج.6

   3X 2 X2( اإلمكانّية د) 7

  المالئمة رقامكتابة األ أ.8

   المالئمة كتابة األرقام ب.8

  6 أ.9

  8 ب.9

 2: تكملة 10

 شرح يتضّمن المرّكبات التالية:

 .17, 12 امالنالع ُكتب في التمرينْين .1

 .2و   408, 204 عالقة الضرب بين .2

 

ُتقبل أيًضا إجابة بدون أن ُيكتب في  مالحظة:

التمرين العدد الناقص، إذا فُهم ضمًنا من الشرح 

 في التمرين. 2كتابة العدد  أّنه يجب

تكملة صحيحة وشرح ال يشتمل على 

أو تكملة صحيحة بدون  2المرّكب 

 شرح.

  (اإلمكانّية ب) 11

 

 

  4 وأصغر من 3 أكبر من( اإلمكانّية د) 12

 (اإلمكانّية ج) 13
8

3
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  نعم+ شرح كالمي أو حسابي 14

1 أ.15

4
  كسر متكافئأو  1

3 ب.15

5
   متكافئ أو كسر 1

1 ج.15

3
  متكافئ أو كسر  1

16 2

5
  

17 10  

 كيلو غرام 0.998أو  غرام  998 18

 

 مالحظة:

بدون ذكر وحدة القياس  0.998ُتقب ل اإلجابة  ال

 كيلو غرام أو كغم . 

 

عدم إعطاء درجات إذا لّون التلميذ  مالحظة: 19

مشّدد والضلع الضلعْين العاموديين للضلع ال

 الموازي له أيًضا.

 

 أ.20

 

 

 ب.20

 

 

  مرّبعمعين،  21

  .6×  4 ماالمرسوم ه المستطيل أطوال أ.22

 

قبل إجابة التلميذ الذي طّول الضلع تُ  :مالحظة

 المرسوم ولكّنه حافظ على القياسات المالئمة.

 

 

  .5×  4 المستطيل المرسوم هما أطوال ب.22

  موز أ.23

 واحد مالئمنوع  كرز وخوخ ب.23

  غرام سّكر 59 ج.23

 

 


