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 الرياضّيات مهّمات في
 الثامن الصفّ 

 
 

 دليل اإلجابات

 
 

 
 دولة إسرائيل
 وزارة التربية 

 

 راما
 السلطة القطرية

 للقياس والتقييم في التربية 
 

 السكرتارية التربوية
 

 

 

دليل إجابات مهّمات في الرياضّيات للصف الثامن. في الدليل شرح مفّصل حول مستويات األداء  أمامكم

 المختلفة في كّل سؤال.

 توصيات حول فحص المهّمات:

  لم ُتكتب في المكان المعّد لها ُتحَسب إجابة صحيحة.صحيحة كل إجابة 

 ُتقبل كل إجابة صحيحة  ،اإلجاباتي دليل جملة "طريقة حّل ممكنة" ففيه  تفي المكان الذي ُكتب

 أخرى.

  إاّل إذا ُذكر غير ذلك في دليل نقاط في حال ُكتب شرح إضافي ال يناقض الحل خصمال يتم ،

 اإلجابات.

  في قسم من األسئلة تّم وضع الحلول الممكنة بين أقواس. ليس من الضرورّي أن يكون ما بين

 األقواس ضمن إجابة التلميذ.

 خطأ ُيحَسب خطأ واحد. حدكّل حّل المعادالت  في 

  في حال تّم إجراء أي تغيير في المهّمات في المدرسة، من الضرورّي حتلنة دليل اإلجابات بما

 يناسب التغيير. 
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 1سؤال 
 الجبري :المجال

 الموضوع: معادالت

 مستوى التفكير: تفكير خوارزمي

 

 x = 8 :جابةإلا      درجات 3

 أخرى مكانّيةكل إ     درجات 0

 

 2سؤال  

 المجال: العددي  

 ترتيب العملّيات الحسابّيةالموضوع:   

 مستوى التفكير: تفكير خوارزمي   

 ة كالتالي:صحيح إجاباتثالث  اإلجابة:     درجات 4   

     >  أ.            

   = . ب         

 > . ج         

 .كالمفّصل أعاله صحيحتانإجابتان      درجتان  

 .كل إمكانّية أخرى    درجات 0  

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 3السؤال 

 الجبري المجال

 الموضوع: تعويض

  مستوى التفكير: تفكير خوارزمي

 -2: اإلجابة      درجات 3

 x = –2كل إمكانّية أخرى، مثال: كتابة المعادلة    درجات 0

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 4السؤال 

 المجال العددي

 الموضوع: عملّيات في األعداد الموّجهة

  التفكير: تفكير خوارزمي مستوى

 -5( 3مكانّية : )اإلإلجابةا        درجات 3

 كل إمكانّية أخرى         درجات 0
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 5السؤال 

 المجال العددي

 الموضوع: هيئة المحاور

 مستوى التفكير: معرفة وتشخيص

 (4-,3)  ( 3)اإلمكانّية  اإلجابة:       درجات 3

 .كل أمكانّية أخرى      درجات 0

------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

  6السؤال 

 يجبرالالمجال: 

 ، قانون التوزيعالموضوع: معادالت

 مستوى التفكير: تفكير خوارزمي 

 X=0 اإلجابة:

 طريقة حل ممكنة:

7x + 4(3x – 2) = 5x – 8 

7x + 12x – 8 = 5x – 8 

19x – 8 = 5x – 8 

14x = 0 

x = 0 

نقاط إذا ُكتبت اإلجابة      خصم: ال يتّم مالحظة
0

14
 

 

 توزيع 
 الدرجات

 إدخال حدود مشابهة فتح أقواس

  مضاد"و"جمع  

    x"استخراج"

درجات  5     

درجات  3  

    

  غير موجود/ غير صحيح 

 قائم على الخطأ خطأ واحد 

 قائم على الخطأ قائم على الخطأ خطأ واحد 

واحدة درجة  خطآن 

درجات  0  كل إمكانّية أخرى 
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 7سؤال 

 دسيّ هنالمجال: ال

 زواياالزوايا، منّصف الالموضوع: 

 مستوى التفكير: تفكير سيروري

 α = 50º اإلجابة:     درجات 4

 كل إمكانيّة أخرى       درجات 0

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 8سؤال 

 يجبرالالمجال: 

 الموضوع: معادالت

  التفكير: تفكير خوارزمي مستوى

 x= 0 +5–   (4)اإلمكانّية  اإلجابة:  درجات  3

 كل إمكانيّة أخرى   درجات 0

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 9سؤال 

 العددي :المجال

 الموضوع: نسب مئوّية

 مستوى التفكير: تفكير سيروري

 شاقل 550  :اإلجابة   درجات 3

 كل إمكانّية أخرى   درجات 0

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 10سؤال 

 دسيّ نهالالمجال: 

 الموضوع: مقدار الزوايا

 التفكير: تفكير سيروي مستوى

 20ºاإلجابة:   درجات 4

 تُعتبر كتابة اإلجابة على الرسم نفسه إجابة صحيحة. مالحظة:              

 كل إمكانّية أخرى   درجات 0
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 أ11السؤال 

 المجال الجبري

 الموضوع: تعابير جبرّية

 مستوى التفكير: تفكير سيروري

 شاقل 5 (x – 2)   (3)اإلمكانّية  اإلجابة:  درجات 3

 كل إمكانّية أخرى   درجات 0

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 ب11السؤال 

 المجال الجبري

 الموضوع: مسألة كالمّية

  مستوى التفكير: تفكير سيروري

 (x=10)يمكن أيًضا  10  :اإلجابة   درجات 4

 .ُتقبل كل إجابة صحيحة تحوي شرح صحيح، مع أو بدون عرض المعادلة مالحظة:             

 معادلة صحيحة بدون حل اإلجابة:   درجتان

 كل إمكانّية أخرى    درجات 0

------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
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 12السؤال 

 المجال الجبري

 الموضوع: معادالت

 مستوى التفكير: تفكير خوارزمي 

 x=15   اإلجابة:

 :طريقة حل ممكنة

 

2x

3
+  

x+5

4
 = x / ·12 

8x + 3(x + 5) = 12x 

8x + 3x + 15 = 12x 

11x + 15 = 12x 

x = 15 

 

 مالحظة:

 واحًدا.خطأ  4والبسط الثاني بـِ  3 البسط األّول بـ ُيعتبر ضرب  -1

 2x + 12(x + 5) = 12x · 12: مثال ،اواحدً ُتعتبر خطأ  12مضاعفة جميع البسوط بـِ  -2

توزيع 
 درجاتال

 اإلجابة طريقة الحل

4 

 درجات

  

3 

 درجات

مرحلة من التمرين بحيث ال يقلل  /خطأ في نسخ التمرين
  .هذا الخطأ من مستوى صعوبة التمرين

 على الخطأ قائمةإجابة 

 درجتان
بـِ   xفي طريقة الحل )باستثناء عدم ضرب واحد خطأ 

 .على الخطأ قائمةإجابة ( وتكملة 12

 على الخطأ قائمة إجابة

 درجة

 واحدة

 12بـِ   xعدم ضرب في طريقة الحل وهو  واحدخطأ 

 .على الخطأ قائمة وتكملة

 على الخطأ قائمة إجابة

0 

 درجات

 كل إمكانّية أخرى، مثال:

 .إجابة صحيحة دون عرض طريقة الحل ودون فحص -

 .في طريقة الحل واحدأكثر من خطأ  -

 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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 13سؤال 

 دسيّ هنالالمجال: 

 الموضوع: الزوايا

 سيروري تفكير : مستوى التفكير

 

  = 20° , = 110°   اإلجابة:

 

 تعليالت ممكنة لثالث حاالت:

 

I.  الجدول المالئم لحساب  .ًأّوال 

زوايا متبادلة بين  تعليل
 متوازيْين

مجموع الزوايا في 
 المثلّث

زاوية مستقيمة/ 
 زوايا متجاورة

  – – 

 – –  

 

II.  الجدول المالئم لحساب  .ًأّوال 

زوايا متبادلة بين  التعليل
 متوازيْين

مجموع الزوايا في 

 المثلّث
مستقيمة/  زاوية

 زوايا متجاورة

 – –  

 أحد التعليلْين أو كليهما – 

 

III.  الجدول المالئم عند حساب كل من  و .بطريقة غير متعلّقة باألخرى 

زوايا متبادلة بين  التعليل
 متوازيْين

مجموع الزوايا في 

 المثلّث
زاوية مستقيمة/ 

 زوايا متجاورة

  – – 

 أحد التعليلْين أو كليهما – 

 

 

 تكملة الدليل في الصفحة التالية.
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توزيع 
 الدرجات

 كتابة تعليالت كتابة مقدار الزاوية

 درجات 4
  

 درجات 3

  أحد التعليلْين غير موجود/ غير صحيح والتعليل
 اآلخر صحيح

مقدار إحدى الزوايا غير صحيح ومقدار 
 الزاوية األخرى صحيح/ قائم على الخطأ

 

 درجتان

مقدار إحدى الزوايا غير صحيح ومقدار الزاوية 
 األخرى صحيح/ قائم على الخطأ

تعليل واحد غير موجود/ غير صحيح والتعليل 
 اآلخر صحيح

 غير موجودة/ غير صحيحة 

 درجة واحدة
مقدار إحدى الزوايا غير صحيح ومقدار الزاوية 

 األخرى صحيح/ قائم على الخطأ
 غير موجودة/ غير صحيحة

 كل إمكانّية أخرى درجات 0

 

  



_____________________________________________________________________ 
 תשפ"א – ח'מחוון מתמטיקה לכיתה 

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

  

 أ14سؤال 

 المجال العددي

 الموضوع: قراءة رسوم بيانّية

 معرفة وتشخيص: مستوى التفكير

 كم 30 اإلجابة :   درجتان

 كل أمكانّية أخرى  درجات 0

 ب14سؤال 

 المجال العددي

 الموضوع: قراءة رسوم بيانّية

 مستوى التفكير: معرفة وتشخيص

 10:00)في الساعة(  :اإلجابة   درجتان

 كل إمكانّية أخرى   درجات 0

 ج14سؤال 

 المجال العددي

 بيانّيةرسوم الموضوع: قراءة 

  مستوى التفكير: تفكير سيروري

 كم 10: اإلجابة    درجتان

 كل إجابة أخرى   درجات 0
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 15سؤال 

 دسيّ هنالمجال: ال

 الموضوع: فيثاغورس

 مستوى التفكير: تفكير سيروري 

 سم CD = 20: إلجابةا

 :طريقة حل ممكنة .1
 

  -(ABC)في المثلّث  فيثاغورسحسب نظرّية 

122 + 92 = AC2 

144+81 = AC2 

AC2 = 225 

AC = 15     أو     AC = –15  

AC = 15 : ، ولذلكموجبطول الضلع هو عدد      

  –( ACDحسب نظرّية فيثاغورس )في المثلّث 

152 + CD2 = 252 

225+ CD2 = 625 

CD 2 = 400 

CD = 20     أو   CD = –20  

 CD=20طول الضلع هو عدد موجب، ولذلك:        

 طريقة حل ممكنة إضافّية: .2

 AC=15عداد ثالثية فيثاغورس ولذلك أهي  9، 12، 15األعداد 

 CD=20هي أعداد ثالثّية فيثاغورس ولذلك  15، 20، 25األعداد 

  فيثاغورس من أجل إيجاد طول ضلع واحد وحساب مفّصل ُتقبل طريقة حل صحيحة تدمج معرفة أعداد ثالثّية

 من أجل إيجاد طول الضلع اآلخر.

 مالحظات: 

 (.1حسب نظرّية فيثاغورس )حسب طريقة الحل  ُتكتب النتيجة السالبةفي حال لم  ُتخصم درجاتال  .1

 ُتعتبر إجابة صحيحة. الرسمعلى  CDصحيحة لطول الضلع كتابة  .2
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 15تكملة سؤال 

 

 توزيع
 الدرجات

 اإلجابة CD  حساب AC  حساب

    درجات 4

كتابة صحيحة للمعادلة/   درجات 3
غير موجودة/ للتمرين وتكملة 

 غير صحيحة

 )غير موجودة/ غير صحيحة(

كتابة صحيحة 
للمعادلة/ للتمرين 

في احد وخطأ و
 ACحساب 

 على الخطأ إجابة قائمة على الخطأ قائمةتكملة 

المعادلة/ التمرين بشكل  كتابة  درجتان
 ناقص/ خاطئ

 )غير موجودة/ غير صحيحة(

كتابة خاطئة ألعداد ثالثّية 
 فيثاغورس

كتابة صحيحة 
للمعادلة/ للتمرين 

في  واحدوخطأ 
 ACحساب 

بشكل  كتابة المعادلة/ التمرين
قائم على الخطأ، وخطأ واحد 

 CDفي حساب 

 خطأ

كتابة المعادلة/  درجة واحدة
التمرين بشكل 

من  أكثرصحيح مع 
في  واحدخطأ 

 أو  ACحساب 

 ACبدون حساب 

 )غير موجودة/ غير صحيحة( )غير موجود/ غير صحيح(

 كل إمكانّية أخرى درجات 0
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 أ16سؤال 

 العددي :المجال

 ترتيب االعداد، قوانين :الموضوع

  مستوى التفكير: تفكير سيروري

 ( سالب2) واحدة   اإلجابة: درجة

 كل إمكانّية أخرى  درجات 0

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 ب16سؤال 

 المجال العددي

 ترتيب االعداد، قوانين :الموضوع

  مستوى التفكير: تفكير سيروري

 ( موجب1) اإلجابة:   واحدة درجة

 كل إمكانّية أخرى    درجات 0

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 ج 16سؤال 

 المجال العددي

 ترتيب االعداد، قوانين :الموضوع

  مستوى التفكير: تفكير سيروري

 ( سالب2)  :اإلجابة   واحدة درجة

 كل إمكانّية أخرى   درجات 0

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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 17سؤال 

 دسيّ هنالالمجال: 

 الموضوع: زوايا رأسّية

 مستوى التفكير: تفكير سيروري 

    AOD = 170º∢ اإلجابة:

 طريقة حل ممكنة: .1
∢DOB =∢AOC 

 

 زوايا رأسيّة()

 

x = 4x – 30 

30 = 3x 

X = 10 

 حسب ذلك: 

∢DOB =∢AOC = 10 

 لذلك: 

∢AOD = 180–10=170 

 (180  مجموع زوايا متجاورة هو)

 

 طريقة حل ممكنة إضافّية: .2

∢AOD = 180– x 

 (180  )مجموع زوايا متجاورة هو

 

 

4x – 30 + 180 – x = 180 

 (180  )مجموع زوايا متجاورة هو

 

3x + 150 = 180 

3x = 30 

X = 10 

 ولذلك:

 

∢AOD = 180–10=170  
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17 تكملة سؤال  

 

5 

 درجات

إجابة صحيحة وطريقة حل صحيحة تشمل صياغة كاملة للنظرّية/ للنظرّيات بحسب طريقة 
 (2أو  1الحل )

 4 

 درجات

 النظرّيتين المطلوبَتْين.إجابة صحيحة تشمل نظرّية واحدة من  1في الحل حسب الطريقة 

3 

 درجات

على هذا الخطأ، وكتابة النظرّية/  قائم °180وَ  °0في طريقة الحل وإيجاد حل بين  واحدخطأ 
 النظرّيات بصيغتها الكاملة 

 درجتان
 إجابة صحيحة وطريقة حل صحيحة بدون كتابة النظرّية/ النظرّيات

x = 10 بدون تكملة أو تكملة غير صحيحة  التوّصل إلى    

 درجة

 واحدة

 إجابة صحيحة تشمل كتابة النظرّية/ النظرّيات لكن بدون الطريقة

كتابة اإلجابة على الرسم بدون الطريقة ُتعتبر إجابة صحيحةمالحظة:   

إلى نظرّية/ نظرّيات  على هذا الخطأ، بدون اإلستنادفي طريقة الحل وإيجاد حل قائم  واحد خطأ
  °180وَ  °0والحصول على إجابة بين 

0 

 درجات

 إجابة صحيحة بدون طريقة وبدون تعليل

بطريقة الحل واحدأكثر من خطأ   

 كل إمكانّية أخرى

 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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 18سؤال 

 المجال الجبري

 الموضوع: معادلة

 مستوى التفكير: بحث حرّ 

 -17صغر من تكملة كل عدد أ اإلجابة:  درجات 4

 كل إمكانّية أخرى   درجات 0

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

 أ19سؤال 

 المجال العددي

 الموضوع: نسب مئوّية

  مستوى التفكير: تفكير خوارزمي

 اإلجابة:   درجات 3

 

                     

 

 

 

 عرض طريقة تشمل خطأ في الحسابأو تكملة صحيحة واحدة    درجتان

 كل إمكانّية أخرى    درجات 0

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 ب19سؤال 

 المجال العددي

 نسب مئوّيةالموضوع: 

 مستوى التفكير: تفكير سيروري

 

 مدرسة الورود اإلجابة:  درجات 4

 12=  120· %10  وأيًضا   12=  240· %5التعليل: 

 .، لذلك تكون النتيجة نفسها10أصغر مرتين من العدد  5، والعدد 120أكبر مرتين من العدد  240حسب االعتبارات:  أو

 أي صياغة صحيحة أخرى. أو

 إجابة صحيحة بدون تعليل   درجتان

 كل إمكانّية أخرى   درجات 0

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

 

 عدد المتفّوقين

12 

16 
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 20سؤال 

 دسيّ هنلاالمجال: 

 الموضوع: المساحة

 مستوى التفكير: تفكير سيروري

 ²سم 21 اإلجابة:   درجات 4

 كل إمكانّية أخرى أو حساب المحيط   درجات 0

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 21سؤال 

 دسيّ هنل االموضوع:

 الموضوع: مستقيمات متوازية، زوايا

 سيروريمستوى التفكير: تفكير 

 75º: اإلجابة

 طريقة حل ممكنة: .1

∢   =ECA ∢  E = 65° 

 ألّن الزاويتين المتبادلتين بين مستقيمين متوازيين متساويتان )*(

 ∢ACE= °40(معطى)

 

75°  = 

BCD∢هي زاوية مستقيمة. ألنّ    

 :طريقة حل ممكنة .2

 مستقيمين متوازيين )*(. وفي مجموع زوايا المثلّث. حساب بواسطة النظرّيات التي تبحث في الزوايا المتناظرة التي بين

 

توزيع 
 الدرجات

]*[ -تعليل عليه إشارة اإلجابة اإلّدعاءات  

درجات 4     

تاندرج في الحساب واحدخطأ   الخطأ إجابة قائمة على    

تاندرج  

  ()غير موجود/ غير صحيح  

من ة قسم كتاب
ّدعاءات بشكل صحيحاال  

موجودة/غير صحيحة(غير )    

درجات 0  كل إمكانّية أخرى 



_____________________________________________________________________ 
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 أ22سؤال 

 دسيّ هنلاالمجال: 

 الموضوع: محيط المستطيل، تعابير جبرّية

 مستوى التفكير: تفكير سيروري

 6x  اإلجابة:   تاندرج

 إذا ُكنب تعبير صحيح للمحيط، بدون تبسيط. درجاتال ُتخصم  مالحظة:           

   درجات 0

 حساب مساحات بدل حساب محيطات. -
 كتابة إجابة عددّية. -
 كل إمكانّية أخرى. -
- --------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 ب22سؤال 

 دسيّ هنلاالمجال: 

 الموضوع: محيط المثلّث، تعابير جبرّية

سيروريمستوى التفكير: تفكير   

 4x+4  اإلجابة:  تان درج

 إذا ُكنب تعبير صحيح للمحيط، بدون تبسيط. درجاتال ُتخصم  مالحظة:

   درجات 0

 حساب مساحات بدل حساب محيطات. -
 كتابة إجابة عددّية. -
 كل إمكانّية أخرى. -

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 ج 22 سؤال

 المجال الجبري

 الموضوع: مسألة كالمّية

 مستوى التفكير: تفكير سيروري

 x = 4  :اإلجابة

 

 طريقة حل ممكنة:

6x – 4 = 4x + 4 / – 4x + 4 

2x = 8   / :2 
x = 4                                                  

 22تكملة سؤال 
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توزيع 
 لدرجاتا

 اإلجابة طريقة الحل

 درجات 3

  

  تخمين الجواب الصحيح وفحص كامل

إعطاء نقاط كاملة على البند ج إذا كان الحساب في البند أ أو ب خاطئ والجواب في مالحظة: 
 .على الخطأ قائمالبند ج 

 تاندرج

 الخطأعلى  إجابة قائمة في طريقة الحلواحد خطأ 

 حل المتباينة بشكل صحيح 6x > 4x +4: كتابة المتباينة

 درجات 0

  بدون طريقة وبدون فحص

إجابة صحيحة تستند على معادلة غير 
 صحيحة

 

 على الخطأ إجابة قائمة بطريقة الحل واحدأكثر من خطأ 

إمكانّية أخرى كل  
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 أ23سؤال 

 المجال الجبري

 الموضوع: التنور الرياضي

 مستوى التفكير: تفكير سيروري

 12x + 70اإلمكانّية أ:   اإلجابة:

 40xاإلمكانيّة ب:             

 في حال تّم استبدال التعبيريّن ببعضهما البعض.درجات ال تُخصم  مالحظة:

 

 

 

 

 

 

 

 

 ب23سؤال 

 المجال الجبري

 الموضوع: التنور الرياضي

 مستوى التفكير: تفكير سيروري

 مّرة 25  اإلجابة:

 طريقة حل ممكنة:

12x + 700 = 40x 

28x = 700 

x = 25 

 قائمة على هذا الخطأ.إذا وقع خطأ في البند أ، وفي البند ب اإلجابة  درجاتال تُخصم  مالحظة:

 

 

 

 

توزيع 

درجاتال  

لإلمكانّية أالتعبير المالئم   التعبير المالئم لإلمكانّية ب 

درجات  3    

تاندرج  

 غير كامل/ غير موجود 

  غير كامل/ غير موجود

درجات  0  كل إمكانّية أخرى 
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توزيع 

 الدرجات

 حل تمرين/ معادلة كتابة تمرين/ معادلة

3  

 درجات

  

 غير موجود/ غير صحيح  درجتان

0  

 درجات

 كل إمكانّية أخرى


