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  دليل المعلم لتصحيح إجابات التالميذ

 2001/2002 -امتحان الرياضيات للصف الرابع

 

 تحية طيبة وبعد،
 

الصحيحة المفّصلة لكل سؤال من أسئلة االمتحان باإلضافة م الحلول تجدون في هذا الدليل الذي بين أيديك

 :يتم تسجيل النتائج على ورقة اإلجابات المرفقة حسب التفصيل التالي. الى مالحظات تتعّلق بالتصحيح

  0 -  إجابة خاطئة 

 2 –إجابة صحيحة

 )حسب توجيهات هذا الدليل وحسب تفكيرك (1 –إجابة صحيحة بشكل جزئّي  

 . أترك الخانة فارغة– وجود إجابة في حالة عدم
 

ال يوجد أي معنى للمجموع  ( 84المجموع األقصى للنقاط التي يمكن الحصول عليها في هذا االمتحان هو 

 )األقصى للنقاط سوى استعماله لتوزيع النقاط على المواضيع المختلفة
 

 :مالحظات

 .يتطرق الدليل الى هذه األسئلة. الشرح ُطلب من التالميذ تقديم التعليل أو األسئلةفي قسم من  .1

 .الرجاء تحكيم رأيكم المهني عند فحصكم للتعليالت والشروح وأن تقرروا وفق ذلك

يجب عدم خصم عالمات إذا لم يكتب التلميذ الطريقة او الحّل الذي أوصله إلى الجواب، باستثناء  .2

 . الحاالت التي طلب منه ذلك بشكل واضح

 .مات إذا آان الجواب صحيحا ولكن لم ُيكتب في المكان المحدد لهيجب عدم خصم عال .3

 .نوصي بجمع أو توثيق عّينات من شروح التالميذ وتعليالتهم التي تصادفكم خالا التصحيح .4

 

 نتمنى لكم عمًال مثمًرا

 المفتشة المرآزة على الرياضيات

 وطاقم اإلرشاد
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ד מתמטיקה  ן  ו  'מחו

  دليل المعلم لتصحيح إجابات التالميذ

 2001/2002 -ان الرياضيات للصف الرابعفي امتح

 
م  رق

سؤال ل  ا
الصحيح نقاط  الجواب  ل ا لعالمات(عدد   مالحظات )ا

   نقطتان-إجابة صحيحة 7093  1

2 
على  يحافظ  رقم  آل 

التساوي   عدم 
   نقطتان-إجابة صحيحة

3 
على  يحافظ  رقم  آل 

التساوي  عدم 
  نقطتان-إجابة صحيحة

قبل فقط الحل الذي آتب فيه  ُي

  الرقمان التاقصان

   نقطتان-إجابة صحيحة 106=835-729 4

   نقطتان-إجابة صحيحة 10=50:5 5

   نقطتان-إجابة صحيحة 86+500=556+30 6

   نقطتان-إجابة صحيحة 18=16-2+4 7

8 10-3x2=4 نقطتان-إجابة صحيحة   

9 

الى  يستند  حّل  آل 

والى  التجزئة 

مثل السؤال  : معطيات 

:8x10+8x9 

         8x20-8أو

    8x9+8x9+8أو

  نقطتان-إجابة صحيحة
لعملية  الكالمي أو ا يقبل الشرح 

 الحسابية

10 
من  آبر  أ آسر  آل 

مسين  ُخ
  نقطتان-إجابة صحيحة

يعبر فيه عن  الذي  الحل  قبل أيضا  ُي

الكلمات  الكسر ب

   نقطتان-إجابة صحيحة 20,200) ג 11

12 

ما  موجود  عدد  آل 

  20,020 بين 

  22,000  -و

  نقطتان-إجابة صحيحة

 - جزئيةإجابة صحيحة 

 نقطة واحدة

 

العدد تلميذ  ل ذا آتب ا  أو 20,020: إ

عطى عالمة واحدة 22,000  ُي

   نقطتان-إجابة صحيحة صحيح 13

   نقطتان-إجابة صحيحة صحيح 14
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ד מתמטיקה  ן  ו  'מחו

م  رق

سؤال ل  ا
الصحيح نقاط  الجواب  ل ا لعالمات(عدد   مالحظات )ا

   نقطتان-إجابة صحيحة صحيحغير  15

   نقطتان-إجابة صحيحة صحيحغير  16

   نقطتان-ابة صحيحةإج صحيح 17

ا 35 18 ميذ   نقطتان-إجابة صحيحة تل

لعملية  ا بدون  الجواب  قبول  يجب 

آتب  الذي  الجواب  أو  ايضا  الحسابية 

فقط عدد  شكل   .على 

   نقطتان-إجابة صحيحة مجموعات 10 19

لعملية  ا بدون  الجواب  قبول  يجب 

آتب  الذي  الجواب  أو  ايضا  الحسابية 

فقط عدد  شكل   .على 

20 

ا 50، تانمجموع ذ مي ل  ت

ا25،اتمجموع 4 ذ لمي  ت

ا20،اتمجموع 5 ذ لمي  ت

 

   نقطتان-إجابة صحيحة

صحيحة  االجابة  تلميذ تكون  ل ا آتب  ا  ذ إ

ذ التالمي وعدد  المجموعات  .  عدد 

 ، واحدة  مجموعة  تلميذ  100 للجواب 

واحدة نقطة  إعطاء    .يجب 

21 
م  ل لتي  ا بات  اإلجا إحدى 

عن  بة  اإلجا في  تكتب 

لسؤال   20ا

صحيحة نقطتان-إجابة    
تلميذ  ل ا آتب  ا  ذ إ صحيحة  االجابة  تكون 

التالميذ وعدد  المجموعات   .  عدد 

22 
 باصات 3

 

شرح  مع  صحيحة   – إجابة 

 تقطتان

بدون    صحيحة   -شرحإجابة 

واحدةن  قطة 

منطقّي شرح  آل  قبل   .ُي

الحّل قبول  ا  أيضً وسيلة + باصان : يجب 

لباقي ل آخر  تطرق  أي  او  أخرى    . تقل 

23 
فيه  رباعي  شكل  آل 

منفرجة  . زاوية 
   نقطتان-إجابة صحيحة

24 

زاوية  رأس  عليم  ت

الشكل  في  منفرجة 

  .الرباعي

  نقطتان-إجابة صحيحة
لرسمية  ا اعالمة  وضع  نطلب  أال  يجب 

  .للزاوية

الزاوية 25    نقطتان-إجابة صحيحة  قائم 

قين 26 السا    نقطتان-إجابة صحيحة متساوي 

27 
األ أو متساوي  ضالع 

لساقين ا  متساوي 
ملة  نقطتان-إجابة صحيحة آا إجابة  يعتبر  بين  لجوا ا  .أحد 

   نقطتان-إجابة صحيحة  سم 10  -ب 28



-- 3 - 

ד מתמטיקה  ן  ו  'מחו

م  رق

سؤال ل  ا
الصحيح نقاط  الجواب  ل ا لعالمات(عدد   مالحظات )ا

29 
 صحيح -أ

 صحيح -ب

  نقطتان-إجابة صحيحة 

ا  ي  -إجابة صحيحة جزئ

 نقطة واحدة

 

30 
 صحيح -أ

 صحيحغير  -ب

  نقطتان-إجابة صحيحة

صحيحة  ة  نقطة - جزئيةإجاب  

 دةواح

 

 صحيح -أ 31

 صحيح -ب

  نقطتان-إجابة صحيحة

 - جزئيةإجابة صحيحة 

 نقطة واحدة

 

   نقطتان-إجابة صحيحة 360=500-140 32

33 
عدم  يحفظ  عدد  آل 

  .التساوي
   نقطتان-إجابة صحيحة

34 

 . نعم

عدم  يحفظ  عدد  آل 

 .التساوي

  نقطتان-إجابة صحيحة

 –ة جزئي إجابة صحيحة

  . نقطة واحدة

عطى " نعم "-وابالج ُي أمثلة   –بدون 

واحدة  . عالمة 

واحد " نعم"الجواب  مثال  عطى –مع  ُي  

  .عالمتان

   نقطتان-إجابة صحيحة 139 35

لألعداد  يكون  السؤال  ا  هذ في  التطرق 

يعية مصطلح . الطب يرد  األعداد "لم 

يعية بلبل " الطب ت لكيال  السؤال  في 

المصطلح(التالميذ  هذا  يعرفون  ال   )فهم 

ح صحيحا في  با  جوا تلميذ  ل ا آتب  الة 

طبيعية غير  ا -بأعداد  هذ قبول  يجب   

 . الجواب

36 

عدد  أي  وضع 

من  ) طبيعي( آبر  أ

على  139 يحافظ  لن 

التساوي  . عدم 

 نقطتان -إجابة صحيحة

 - ة جزئيإجابة صحيحة

 قطة واحدةن

منطقي تعليل  آل  قبل  إعطاء . ُي عند 

لنسبة  ا ب لرأي  ا تحكيم  يإلرجى  العالمة 

يلللصياغ عل ت ل ا ووضوح   ة 

المالحظة  أخذ  السؤال الرجاء   33في 

االعتبار    .بعين 

بيضاء  9 37    نقطتان-إجابة صحيحة خانات 
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ד מתמטיקה  ן  ו  'מחו

م  رق

سؤال ل  ا
الصحيح نقاط  الجواب  ل ا لعالمات(عدد   مالحظات )ا

بيضاءخ 15  38 صحيحة انة  نقطتان-إجابة     

بيضاء خ 33 39 صحيحة انة  نقطتان-إجابة     

بيضاء 120 40  خانة 

مع  صحيحة   - شرحإجابة 

 نقطتان  

بدون   صحيحة   - شرحإجابة 

واحدةن  قطة 

قبل آل شرح منطقّي  ُي

41 

 نعم

من   180 هو 

ـ  ل ا  3مضاعفات 

تعليل  مع  صحيحة   -إجابة 

 نقطتان  

تعليل بدون  صحيحة  إجابة   - 

واحدةن  قطة 

وبدون " نعم" الجواب تعليل  بدون 

حسابي يقبل-تفسير  ال   . 

للصياغة  لتسبة  با الرأي  تحكيم  رجى  ُي

يل عل لت ا  . ووضوح 

 

42 

 ال

من 100  ليست 

ـ  ل ا  3مضاعفات 

تعليل  مع  صحيحة   -إجابة 

   نقطتان

تعليل بدون  صحيحة   -إجابة 

واحدة  نقطة 

وبدون " نعم" الجواب تعليل  بدون 

حسابي يقبل-تفسير  ال   . 

للصياغة  لتسبة  با الرأي  تحكيم  رجى  ُي

يل عل لت ا  . ووضوح 

 

 

 لمزيد من االستيضاحات يمكنكم التوجه الى ممثلة طاقم اإلرشاد 

   6370597-04: تامي جيرون

                053-962279  

 نتمنى النجاح للجميع                                     


