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تعليمات عاّمة للمصّححين

في جميع أسئلة االمتحان، إذا لم يكتب التلميذ إجابة أو لم ُيشر إلى إجابة فإّنه يحصل على عالمة صفر )0(.  *

في األسئلة المفتوحة )كتابة إجابة( وفي األسئلة المغلقة، يجب تقييم اإلجابة بناًء على التعليمات المفّصلة في دليل اإلجابات     *

وكتابة العالمة المالئمة.  

في األسئلة متعّددة الخيارات، إذا أشار التلميذ إلى أكثر من إجابة واحدة فإّنه يحصل على عالمة صفر )0(.  *

تحظى اإلجابة الصحيحة التي لم ُتكتب في المكان المخّصص لها بعدد الدرجات بحسب دليل اإلجابات.  *

إذا لم ُيطلب عرض طريقة للحّل، فإّن ما ُيؤخذ بعين االعتبار هو الجواب فقط وليس طريقة الحّل حتى لو ُكتبت.  *

في كّل مكان  في دليل اإلجابات تظهر فيه "طريقة حّل ممكنة"، يجب قبول كّل طريقة حّل صحيحة أخرى.  *

يجب تجاهل التعليل غير الصحيح أو الفحص غير الصحيح، وكأّنه ال يوجد تعليل أو فحص.  *

عندما يظهر في دليل اإلجابات التعبير "خطأ نابع من البند..." )טעות נגררת מסעיף...( فالمقصود هو: "خطأ نابع من الخطأ في   * 

البند..."، وقد تّم الحذف لغرض االختصار.  
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رقم 

السؤال

نوع 

السؤال

العالمات توجيهات لتحديد الدرجاتاإلجابة الصحيحة

املمكنة

الجواب: α = 50° مفتوح1

يجب أيًضا قبول كتابة °50 في المكان   *
المناسب على الرسم. 

3 درجات

إجابة صحيحة

0 درجات

إجابة غير صحيحة

3 ،0

3 درجاتالجواب: x = 8مفتوح2

إجابة صحيحة

0 درجات 

إجابة غير صحيحة

3 ،0

درجتانالجواب: 8 ساعاتمفتوح3

إجابة صحيحة

0 درجات

إجابة غير صحيحة

2 ،0

مغلق4
ثابتةتنازلّيةتصاعدّيةالمعادلة

.1y = 2x + 30123

.2y = – 6x
123

.3y = – 5 + x123

.4y = 7
123

4 درجات

اإلشارة إلى أربع إجابات صحيحة

3 درجات

اإلشارة إلى ثالث إجابات صحيحة

0 درجات 

كّل إمكانية أخرى

4 ،3 ،0

متعّدد 5

اخليارات

3x + 6 = 6 3 درجات)2( 

إجابة صحيحة

0 درجات 

إجابة غير صحيحة

3 ،0

متعّدد 6

اخليارات

(3،–4) 3 درجات)3( 

إجابة صحيحة

0 درجات 

إجابة غير صحيحة

3 ،0
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رقم 

السؤال

نوع 

السؤال

العالمات توجيهات لتحديد الدرجاتاإلجابة الصحيحة

املمكنة

الجواب: x = 15مفتوح7

طريقة حّل ممكنة:

2

3

5

4
12

8 3 5 12

8 3 15 12

11 15 1

x x
x

x x x

x x x

x

+
+

= ⋅

+ + =

+ + =

+ =

/

( )

22

15

x

x =

مالحظة:

ُيعتبر ضرب البسَطْين بصورة عكسية 

)ضرب البسط األّول ِبـ 3 والبسط الثاني 

ِبـ 4( خطأ واحًدا.

تحديد 

الدرجات

الجوابطريقة الحّل

 4 
درجات



 3 
درجات

خطأ في نسخ 

التمرين/مرحلة 

من التمرين 

بحيث ال ُيقلّل 

هذا الخطأ من 

مستوى صعوبة 

التمرين

جواب 

يتوافق مع 

اخلطأ

خطأ واحد في درجتان

طريقة الحّل 

)باستثناء عدم 

ضرب x ِبـ 12( 

)وتكملة تتوافق 

مع هذا الخطأ(

جواب 

يتوافق مع 

اخلطأ

درجة 

واحدة

خطأ واحد في 

طريقة الحّل هو 

 x عدم ضرب

ِبـ 12 وتكملة 

تتوافق مع هذا 

الخطأ

جواب 

يتوافق مع 

اخلطأ

0 درجات
كّل إمكانية أخرى، مثل:

جواب صحيح بدون تبيين طريقة حّل   —
وبدون فحص 

أكثر من خطأ واحد في طريقة الحّل  —
خطأ أساسي في عدم ضرب   —

البسَطْين في الطرف األيسر ِبـ 12.

4—0

متعّدد 8

اخليارات

النسبة المئوّية للتخفيض على المعطف   )3(
كانت أصغر من النسبة المئوّية للتخفيض 

على الفستان.

3 درجات

إجابة صحيحة

0 درجات 

إجابة غير صحيحة

3 ،0
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رقم 

السؤال

نوع 

السؤال

العالمات توجيهات لتحديد الدرجاتاإلجابة الصحيحة

املمكنة

الجواب: )2( غير صحيحمفتوح9 أ. 

تعليل ممكن )كالمي(:  .I 
ميل اخلّط البياني لكّل واحدة من 

الدالَّتْي مختلف عن اآلخر، فميل 

اخلّط البياني للدالّة f هو 4، وميل 

 اخلّط البياني للدالّة g هو 1. 

ْي البيانيَّْي غير  لذلك، فإّن اخلطَّ

 متوازَيْي.

 •      يجب أيًضا قبول التعليل:
     "ميل كّل واحد من المستقيَمْين 

     مختلف عن اآلخر."

تعليل ممكن إضافي )بياني(:  .II

y

x

•      يجب قبول كّل رسم تقطع فيه الدالّتان 
المحوَرْين في الجهة الصحيحة 

)موجب/سالب(.

تعليل ممكن )جبري(:  .III 
ق صحيح إلى املقارنة بي  تطرُّ

الدالَّتْين.
4 8 2

3 10

3
1

3

x x

x

x

− = +

=

=

مالحظة: ال ُتخصم درجات إذا كان 

واضًحا من التعليل أّن هناك حاّلً وحيًدا 

 4x – 8 = x + 2 للمعادلة 

.)III بحسب التعليل(

درجتان

تعليل صحيح يشتمل/ال يشتمل على 

اإلشارة إلى الجواب 

0 درجات 

كّل إمكانية أخرى، مثل:

كتابة التعليل: "الخّطان البيانّيان   —
يتقاطعان ولذلك فهما غير متوازَيْين"، 

بدون إضافة رسم وبدون مقارنة بين 

الدالَّتْين

2 ،0
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رقم 

السؤال

نوع 

السؤال

العالمات توجيهات لتحديد الدرجاتاإلجابة الصحيحة

املمكنة

مغلق 10

صحيحاالّدعاء
غير 

صحيح

في سنة 2008، 1.

االستهالك األقّل لعائلة 

خطيب كان في فصل 

الربيع.

12

في السنوات 2.

 2008–2010، معّدل 
استهالك عائلة خطيب 

في فصل الخريف كان 

1,500 كيلوواط/ساعة.

12

في سنة 2010، 3.

استهالك عائلة خطيب 

في جميع فصول 

السنة مًعا كان 9,000 

كيلوواط/ساعة.

12

3 درجات

اإلشارة إلى ثالث إجابات صحيحة

درجتان

اإلشارة إلى إجابَتْين صحيحَتْين

0 درجات 

كّل إمكانية أخرى

3 ،2 ،0
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رقم 

السؤال

نوع 

السؤال

العالمات توجيهات لتحديد الدرجاتاإلجابة الصحيحة

املمكنة

الجواب: x = 5 ، y = –1مفتوح11

طريقة حّل ممكنة  .I 
 )طريقة المعامالت المتضاّدة(: 

2 9

3 5
4

4
3

6 12

x y

x y

+ =
+ + + = ⋅






/

إيجاد المجهول األّول:  

2x + y = 9

3(3x + 5) + 4 (4 + y) = 72
 

2x + y = 9

9x + 15 + 16 + 4y = 72

هيئة معادالت مرتَّبة:  

2x + y = 9 / ⋅(- 4)

9x + 4y = 41

هيئة معادالت مرتَّبة فيها معامالت أحد   
المجاهيل هي متضاّدة:

– 8x – 4y = –36

9x + 4y = 41

x = 5

إيجاد المجهول الثاني )تعويض في   
المعادلة األولى(:

2 ⋅ 5 + y = 9

y = –1

مالحظات: 

 x ال ُتخصم درجات إذا اسُتبدل  .1 
ِبـ y في الجواب النهائي فقط.

ال ُتخصم درجات إذا لم ُتبيَّن طريقة   .2
إيجاد المجهول الثاني.

ُيعتبر ضرب الكسر األّول ِبـ 4   .3
والكسر الثاني ِبـ 3 خطأ واحًدا.

تحديد 

الدرجات

 الجواب طريقة الحّل

)إيجاد المجهوَلْين(

 5
درجات



 4
درجات

خطأ في نسخ 

التمرين/مرحلة 

من التمرين بحيث 

ال ُيقلّل هذا الخطأ 

من مستوى صعوبة 

التمرين

جواب يتوافق 

مع الخطأ

إيجاد المجهول 

 )yأو x( األّول

بشكل صحيح 

بدون تكملة )إيجاد 

المجهول الثاني( 

أو مع تكملة غير 

صحيحة

 المجهول األّول 

)x أو y( صحيح 
والمجهول الثاني 

غير موجود/غير 

صحيح

 3
درجات

خطأ واحد في 

إيجاد المجهول 

 )y أو x( األّول

وتكملة تتوافق مع 

هذا الخطأ

جواب يتوافق 

مع الخطأ

خطأ واحد في درجتان

إيجاد المجهول 

 )y أو x( األّول

بدون تكملة، أو مع 

تكملة غير صحيحة 

 المجهول األّول 

)x أو y( يتوافق 
مع الخطأ 

والمجهول الثاني 

غير موجود/غير 

صحيح 

0 درجات 
كّل إمكانية أخرى، مثل:

جواب صحيح بدون تبيين طريقة حّل    —
أكثر من خطأ واحد في طريقة الحّل   —

)y أو x( إليجاد المجهول األّول

5—2 ،0
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رقم 

السؤال

نوع 

السؤال

العالمات توجيهات لتحديد الدرجاتاإلجابة الصحيحة

املمكنة

11 
 )تكملة(

طريقة حّل ممكنة إضافّيةمفتوح  .II 
)طريقة التعويض(: 

2 9

3 5
4

4
3

6

9 2

3 5
4

4
3

6

3

x y

x y

y x

x y

x

+ =
+ + + =







= −
+ + + =

+ 55
4

4 9 2
3

6

3 5
4

13 2
3

6 12

3 3 5 4 13 2

+ + − =

+ + − = ⋅

+( ) + −

x

x x

x

/

xx

x x

x

x

( ) =
+ + − =

+ =
=

72

9 15 52 8 72

67 72

5

  
إيجاد المجهول األّول:

       إيجاد المجهول الثاني )تعويض في 
المعادلة األولى(:

y = 9 – 2 ⋅ 5

y = –1

5—2 ،0
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رقم 

السؤال

نوع 

السؤال

العالمات توجيهات لتحديد الدرجاتاإلجابة الصحيحة

املمكنة

مفتوح 12 
22 وحدة مرّبعة 1

2
الجواب:  أ. 

طريقة حّل ممكنة:   

 مساحة المثلّث ABC بوحدات مرّبعة هي: 

5 9
2

22 1

2

⋅ =  

مالحظة: ال ُتخصم درجات إذا ُكتبت 

22 وحدة مرّبعة(،  1

2
اإلجابة الصحيحة )

وُكتب على الرسم طول الضلع BC أو طول 

االرتفاع النازل على الضلع BC أو كليهما 

بشكل صحيح.

تحديد 

الدرجات

الجوابطريقة الحّل 

درجتان

درجة 

واحدة

كتابة تمرين بشكل 
صحيح وخطأ واحد 

في الحساب 

–
)غير صحيح(

خطأ واحد في إيجاد 

طول الضلع BC أو 

في إيجاد االرتفاع 

النازل على الضلع 

BC وتكملة )حساب 
المساحة( تتوافق مع 

هذا الخطأ

جواب يتوافق 

مع الخطأ

 BC كتابة طول الضلع
وطول االرتفاع النازل 

على الضلع BC بشكل 

صحيح على الرسم 

بدون تكملة )حساب 

المساحة(

—
)غير موجود/ 

غير صحيح(

0 درجات
كّل إمكانية أخرى، مثل:

جواب صحيح بدون تبيين طريقة حّل   —
وبدون كتابة على الرسم.

2—0
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السؤال

العالمات توجيهات لتحديد الدرجاتاإلجابة الصحيحة

املمكنة

12 
 )تكملة(

الجواب: 3مفتوح ب. 

تعليل ممكن:   .I

a = −
−

= =9 0
4 1

9
3

3

تعليل ممكن إضافي:  .II

من النقطة A إلى النقطة B نتقدم   
3 وحدات على محور الـ x، ونصعد 
 ،y 9 وحدات بشكل مواٍز حملور الـ

ولذلك فإّن امليل هو 3.

مالحظات:

ال ُتخصم درجات إذا ُكتب التعبير   .1
الجبري 3x بداًل من الميل 3 .

ال ُتخصم درجات إذا ُكتب فقط التمرين      .2
 )

9 0

4 1

−
−

 )بدون التمرين:
9

3
3=

.)I بحسب التعليل(

ال ُتخصم درجات إذا ُحسب ميل   .3
 المستقيم AC بشكل صحيح 

 .)AB بدل ميل المستقيم(

التعليل تحديد الدرجات

3  درجات

كتابة تمرين بشكل صحيح درجتان

 وخطأ في حساب الميل  

(I بحسب التعليل(

كتابة الميل 3 بشكل صحيح 

بدون تعليل 

1 وكتابة تعليل 

3
كتابة الميل 

مناسب

0 درجات
كّل إمكانية أخرى، مثل:

كتابة الميل 3–  —
1  بدون تعليل مناسب

3
كتابة الميل   —

3 ،2 ،0

متعّدد 13

اخليارات

  2 : 1  )2( 3 درجاتأ. 

إجابة صحيحة

0 درجات 

إجابة غير صحيحة

3 ،0

ب.   3  كؤوس طحينمفتوح

  1   كأس سّكر

 كأس حليب
1

2
 

               

150 غم زبدة  

أو كّل تمثيل صحيح آخر  

درجتان

إكمال ثالث إجابات صحيحة

درجة واحدة

إكمال إجابَتْين صحيحَتْين

0 درجات

كّل إمكانية أخرى

2—0
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متعّدد 14

اخليارات

1
4

3 درجات)3(  

إجابة صحيحة

0 درجات 

إجابة غير صحيحة

3 ،0
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رقم 

السؤال

نوع 

السؤال

العالمات توجيهات لتحديد الدرجاتاإلجابة الصحيحة

املمكنة

الجواب: 8 سممفتوح15 أ. 

تعليل ممكن:   .I

طول ضلع املرّبع هو 10 سم.   
بحسب نظرّية فيثاغورس: 

x

x

x

x x

2 2 2

2

2

1 2

6 10

36 100

64

8 8

+ =

+ =

=

= = −,                              

طول الضلع هو عدد موجب، ولذلك   
.x = فإّن 8 سم

تعليل ممكن إضافي:   .II

األعداد 10، 8، 6 هي ثالثّية   
.x = فيثاغورسّية ولذلك، فإّن 8 سم

مالحظات: 

ال ُتخصم درجات إذا لم ُيكتب الحّل   .1
السالب بحسب نظرّية فيثاغورس.

ال ُتخصم درجات إذا ُكتب التمرين   .2 
36 – 100 )بدون التمرين 62 – 102( 

.) I بحسب التعليل(

تحديد 

الدرجات

الجوابالتعليل

3 درجات

كتابة معادلة/تمرين درجتان

بشكل صحيح، وخطأ 

واحد في الحساب وتكملة 

تتوافق مع هذا الخطأ 

)I بحسب التعليل(

 جواب 

يتوافق مع 

الخطأ 

درجة 

واحدة

كتابة معادلة/تمرين 

بشكل صحيح بدون 

تكملة، أو أكثر من 

خطأ واحد في التكملة 

)I بحسب التعليل(

- 

)غير موجود/ 

غير صحيح

0 درجات
كّل إمكانية أخرى، مثل:

كتابة معادلة/تمرين بشكل غير   —
صحيح بحسب نظرية فيثاغورس

كتابة الجواب 8 وتعليل ال يتطّرق إلى   —
نظرّية فيثاغورس

3—0

الجواب: 76 سم2مفتوح ب. 

طريقة حّل ممكنة:   

مساحة المرّبع هي 100 سم2.  

مساحة المثلّث بالسنتيمترات المرّبعة   
هي:  

6 8

2
24

⋅
=

المساحة الملّونة باللون الرمادي   
بالسنتيمترات المرّبعة هي:  

100 – 24 = 76

مالحظات: 

ال ُتخصم درجات بسبب خطأ نابع من   .1
)טעות נגררת מ-( البند "أ" وتكملة تتوافق 

مع هذا الخطأ.

ُتعتبر كتابة التمرين 76 = 24 – 100   .2 
فقط طريقة حّل صحيحة. 

تحديد 

الدرجات

الجوابطريقة الحّل 

درجتان
درجة 

واحدة

حساب مساحة المثلّث بشكل 

صحيح بدون تكملة أو مع 

تكملة غير صحيحة

 جواب 

يتوافق مع 

الخطأ

حساب مساحة المثلّث 

بشكل غير صحيح وتكملة 

)حساب مساحة الشكل 

الملّون باللون الرمادي( 

تتوافق مع هذا الخطأ

 جواب 

يتوافق مع 

الخطأ

0 درجات
كّل إمكانية أخرى، مثل:

كتابة مساحة المرّبع بشكل صحيح   —
وبدون تكملة

إجابة صحيحة بدون تبيين طريقة حّل   —

2—0
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رقم 

السؤال

نوع 

السؤال

العالمات توجيهات لتحديد الدرجاتاإلجابة الصحيحة

املمكنة

الجواب: 125 سم3مفتوح16 أ. 

•  يجب أيًضا قبول اجلواب: 53 	

أو 5 ⋅ 5 ⋅ 5

 مالحظة: 

ال ُتخصم درجات إذا ُكتب حجم المكّعب 

)125 سم3( على الرسم.

3 درجات
إجابة صحيحة

0 درجات
إجابة غير صحيحة

3 ،0

الجواب: 2 سممفتوح ب. 

طريقة حّل ممكنة:  .I 

x ميّثل ارتفاع املاء بالسنتيمترات في 

املكّعب.

52x = 50  

 25x = 50  

x = 2  

طريقة حّل ممكنة إضافّية:  .II 

حجم "طبقة" ارتفاعها 1 سم في 

املكّعب هو 25 سم3، ولذلك يصل 

ارتفاع 50 سم3 إلى 2 سم. 

طريقة حّل ممكنة إضافّية:  .III 

حجم املكّعب بناًء على البند "أ" هو  

 125 سم3.
النسبة بي حجم املاء وحجم املكّعب 

هي:

 
50

125

2

5
=  

ارتفاع املاء بالسنتيمترات في املكّعب 

هو: 

2

5
5 2⋅ =

 

مالحظات: 

ال ُتخصم درجات بسبب خطأ نابع   .1
.)III من البند "أ" )بحسب الطريقة

ال ُتخصم درجات إذا كانت طريقة   .2
الحّل صحيحة وُكتب الجواب النهائي 

على الرسم.

ال ُتخصم درجات إذا ُكتبت النسبة    .3

 والجواب 2 سم بدون 
50

125

2

5
=

.)III شروح إضافّية )بحسب الطريقة

تحديد 

الدرجات

الجوابطريقة الحّل

كتابة وحّل معادلة/تمرين درجتان

بشكل صحيح



"تخمين" الجواب الصحيح  

وفحصه بشكل صحيح



درجة 

واحدة

كتابة معادلة/تمرين/تمارين 

بشكل صحيح وخطأ واحد 

في طريقة الحّل )بحسب 

)I الطريقة

جواب 

يتوافق مع 

الخطأ

خطأ في اختزال النسبة بين 

حجم الماء وحجم المكّعب 

وتكملة )حساب االرتفاع( 

تتوافق مع هذا الخطأ 

)III بحسب الطريقة(

جواب 

يتوافق مع 

الخطأ

 بدون تكملة 
2

5
كتابة النسبة 

أو مع تكملة غير صحيحة 

)III بحسب الطريقة(

—
)غير 

موجود/ 

غير 

صحيح(

0 درجات
كّل إمكانية أخرى، مثل:

إجابة صحيحة بدون تبيين طريقة   —
حّل 

125 بدون تكملة أو 

50
كتابة النسبة   —

مع تكملة غير صحيحة

2—0
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رقم 

السؤال

نوع 

السؤال

العالمات توجيهات لتحديد الدرجاتاإلجابة الصحيحة

املمكنة

الجواب: 33 شيقل مفتوح17 أ. 

طريقة حّل ممكنة:  

المبلغ الذي حصلت عليه إيمان   
)بالشيقل(: 

 3 · 0.25 + 5 · 1.25 =

0.75 + 6.25 = 7

المبلغ الذي دفعته إيمان )بالشيقل(:  

40 – 7 = 33  

مالحظات: 

ال ُتخصم درجات إذا لم ُيكَتب   .1
التمرين: 7–40 .

ال ُتخصم درجات إذا ُكتب فقط   .2
التمرين: 6.25 + 0.75 )بدون 

التمرين: 1.25 · 5 + 0.25 · 3(.

ال ُتخصم درجات إذا اسُتبدل ثمن   .3
قّنينة صغيرة بثمن قّنينة كبيرة.

تحديد 

الدرجات

الجوابطريقة الحّل

 3
درجات



حساب المبلغ مقابل إرجاع درجتان

القناني )7 شيقل( بشكل 

صحيح بدون كتابة التمرين 

لحساب ما دفعته إيمان 

أو مع كتابته بشكل غير 

صحيح

 –
)غير 

موجود/ 

غير 

صحيح(

كتابة التمرين إليجاد المبلغ 

مقابل إرجاع القناني بشكل 

صحيح، وخطأ واحد في 

الحساب، وتكملة )حساب 

ما دفعته إيمان( تتوافق مع 

هذا الخطأ 

جواب 

يتوافق مع  

الخطأ

درجة 

واحدة

كتابة التمرين إليجاد المبلغ 

مقابل إرجاع القناني 

بشكل صحيح، وخطأ واحد 

في الحساب، بدون كتابة 

التمرين لحساب ما دفعته 

إيمان أو مع كتابته بشكل 

غير صحيح

 –
)غير 

موجود/ 

غير 

صحيح(

0 درجات
كّل إمكانية أخرى، مثل:

كتابة جواب صحيح بدون تبيين   —
طريقة حّل

3—0
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رقم 

السؤال

نوع 

السؤال

العالمات توجيهات لتحديد الدرجاتاإلجابة الصحيحة

املمكنة

17 
)تتمة(

اجلواب: 16 قّنينةمفتوح ب. 

طريقة حّل ممكنة:   .I  
x ُيمّثل عدد القناني الكبيرة/الصغيرة     

التي أرجعها عالء.  

0.25x + 1.25x = 12  

 1.5x = 12  

x = 8

لذلك، فإّن مجموع ما أرجعه عالء     
هو 16 قّنينة.  

طريقة حّل ممكنة إضافّية:   .II  

المبلغ مقابل إرجاع قّنينَتْين، قّنينة     
صغيرة وقّنينة كبيرة، هو: 1.5 شيقل.  

 12 : 1.5 = 8 

أرجع عالء 8 أزواج من القناني.      

من هنا فإّن مجموع القناني التي   

أرجعها عالء هو  16 قّنينة.

مالحظات: 

ال ُتخَصم درجات إذا لم ُيكَتب ما   .1
.)I يمثله المتغّير )بحسب الطريقة

ال ُتخَصم درجات إذا ُكِتب التمرين   .2 
 8 = 1.5 : 12 بدون شرح 

.)II بحسب الطريقة(

تحديد 

الدرجات

الجوابطريقة الحّل

 4
درجات



"تخمين" الجواب 

الصحيح وفحصه 

بشكل صحيح بدل من 

تبيين طريقة الحّل



 3
درجات

كتابة وحّل معادلة/

تمرين بشكل صحيح 

وعدم ضرب الجواب 

ِبـ 2

8

كتابة معادلة/ تمرين 

بشكل صحيح، وخطأ 

واحد في طريقة الحّل 

وتكملة )حساب عدد 

جميع القناني( تتوافق 

مع هذا الخطأ

جواب يتوافق 

مع الخطأ 

والذي هو عدد 

طبيعي

كتابة معادلة/تمرين درجتان

بشكل صحيح، وخطأ 

واحد في طريقة الحّل 

وتكملة )حساب عدد 

جميع القناني( تتوافق 

مع هذا الخطأ

جواب يتوافق 

مع الخطأ 

والذي هو عدد 

غير طبيعّي

درجة 

واحدة

كتابة معادلة/تمرين 

بشكل صحيح بدون 

تكملة، أو أكثر من 

خطأ واحد في طريقة 

الحّل

– 
)غير موجود/

غير صحيح(

كتابة معادلة/تمرين 

بشكل صحيح، وخطأ 

واحد في طريقة الحّل 

وكذلك عدم ضرب 

الجواب ِبـ 2

جواب يتوافق 

مع الخطأ

0 درجات
كّل إمكانية أخرى، مثل:

كتابة معادلة/تمرين بشكل غير صحيح  —
جواب صحيح بدون تبيين طريقة حّل   —

وبدون فحص

4—0
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رقم 

السؤال

نوع 

السؤال

العالمات توجيهات لتحديد الدرجاتاإلجابة الصحيحة

املمكنة

تعليالت ممكنة: مفتوح18 أ. 
ُمعطى  D = B 	

ألّن الزوايا المتقابلة   O1 = O2   
بالرأس متساوية  

يجب أيًضا قبول التعليل:   • 
"ألّن الزوايا متقابلة بالرأس."  

لذلك A = C ألّن مجموع زوايا 

المثلّث هو 180°

•  يجب أيًضا قبول أحد التعليالت التالية: 

ألّن المثلَّثْين متشابهان.  ♦

إذا كانت زاويتان في مثلّث مساويَتْين   ♦
لزاويَتْين في مثلّث آخر، فإّن الزاوية الثالثة 

في المثلّث األّول مساوية للزاوية الثالثة في 

المثلّث اآلخر.

180° – D – O1 = 180° – B – O2  ♦

3 درجات

إكمال تعليلَْين صحيَحْين

درجتان

إكمال تعليل واحد صحيح

0 درجات

كّل إمكانية أخرى

3 ،2 ،0

الجواب: ب. 

المثلّثان AOD َو COB متطابقان   
بحسب نظرّية التطابق "زاوية-ضلع- 

زاوية".

الجواب تحديد الدرجات

درجتان

 كتابة أحد الجواَبْين: درجة واحدة

"ضلع-زاوية-زاوية"  أو  

"زاوية-زاوية-ضلع"

0 درجات

كّل إمكانية أخرى

2—0

متعّدد 19

اخليارات

محيط الشكل "أ" مساٍو لمحيط    )2( أ. 
الشكل "ب".  

درجتان

إجابة صحيحة

0 درجات 

إجابة غير صحيحة

2 ،0

متعّدد 

اخليارات

18π + 240  )2( درجتانب. 

إجابة صحيحة

0 درجات 

إجابة غير صحيحة

2 ،0
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رقم 

السؤال

نوع 

السؤال

العالمات توجيهات لتحديد الدرجاتاإلجابة الصحيحة

املمكنة

الجواب: f(x) = 12x + 28مفتوح20 أ. 

أو كّل تمثيل جبري صحيح آخر  

درجتان

إجابة صحيحة

0 درجات

إجابة غير صحيحة

2 ،0

متعّدد 

اخليارات

f(x) = 12x + 28 :الجواب أ. 

أو كّل تمثيل جبري صحيح آخر  

درجتان

إجابة صحيحة

0 درجات

إجابة غير صحيحة

2 ،0

شرح ممكن: مفتوح21  .I أ. 

حاصل ضرب كّل عدد موجب بالعدد    
5–  هو سالب ولذلك يكون حاصل 

الضرب دائًما أصغر من  10.

شرح ممكن إضافي:  .II

حاصل ضرب كّل عدد موجب بعدد   
سالب هو سالب، ولذلك يكون حاصل 

الضرب دائًما أصغر من عدد موجب.

تحديد 

الدرجات

الشرح

3 درجات

تعبير كالمي صحيح عن الحّل درجتان

الجبري 

ق إلى حاصل الضرب  التطرُّ

السالب الذي ينتج عن ضرب عدد 

موجب بالعدد 5–/بعدد سالب 

بدون استنتاج أو مع استنتاج 

غير صحيح 

تعويض عدد موجب بشكل صحيح

0 درجات

كّل إمكانية أخرى، مثل: 

تعويض عدد سالب أو صفر  —

حّل جبري فقط  —

عدم التطّرق إلى حاصل الضرب   —
السالب الذي ينتج، مثل: إذا عّوضنا 

عدًدا موجًبا مكان x، نحصل على 

عدد أصغر من 10. 

3 ،2 ،0

الجواب: كّل عدد أكبر من 2–  وأصغر مفتوح ب. 

من 0 ، مثل: 1.8–

درجتان 

إجابة صحيحة

0 درجات

إجابة غير صحيحة

2 ،0
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رقم 

السؤال

نوع 

السؤال

العالمات توجيهات لتحديد الدرجاتاإلجابة الصحيحة

املمكنة

متعّدد 22

اخليارات
 
60

100

x
أ.  )4( 

3 درجات
إجابة صحيحة

0 درجات 
إجابة غير صحيحة

3 ،0

الجواب: كان مع رنا 50 شيقل. مفتوح  ب. 
 طريقة حّل ممكنة: 

x يمّثل مبلغ النقود الذي كان مع رنا قبل 

شراء الكتاب.

x x

x 0x

x

x

+
= ⋅

+ =

=

=

70

4

60

100
100

25 1 750 6

35 1 750

50

/

,

,

مالحظات:

ال ُتخصم درجات إذا ُحسب المبلغ الذي   .1
كان مع رنا بشكل صحيح وُكتب المبلغ 

الذي كان مع أسعد )120 شيقل( في 

الجواب النهائي فقط.

ال ُتخصم درجات بسبب خطأ نابع   .2
من البند "أ".

ال ُتخصم درجات إذا لم ُيكتب ما   .3
يمّثله المتغّير.

تحديد 

الدرجات

الجوابطريقة الحّل

 4
درجات

كتابة وحّل معادلة/هيئة 

معادالت بشكل صحيح



"تخمين" الجواب الصحيح 

وفحصه بشكل صحيح بدل 

من تبيين طريقة الحّل 



 3
درجات

كتابة معادلة/هيئة معادالت 

بشكل صحيح، وخطأ 

واحد في طريقة الحّل 

وتكملة تتوافق مع هذا الخطأ 

جواب  

يتوافق مع 

الخطأ

 x = 50 التوّصل إلى أّن

وحساب غير ضروري 

لسعر الكتاب )30 شيقل(

30 شيقل

كتابة معادلة/هيئة درجتان

معادالت بشكل صحيح 

بدون تكملة، أو أكثر من 

خطأ واحد في التكملة 

- 

)غير موجود/

غير صحيح(

درجة 

واحدة

كتابة إحدى المعادلَتْين 

التاليَتْين:  

0 6 70
4

70

4

60

100

. x
x

x x

+ =

−
=

( )

أو معادلة مكافئة إلحدى 

هاَتْين المعادلَتْين

- 

)غير موجود/

غير صحيح(

0 درجات
كّل إمكانية أخرى، مثل: 

جواب صحيح بدون تبيين طريقة حّل   —
وبدون فحص

4—0 
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رقم 

السؤال

نوع 

السؤال

العالمات توجيهات لتحديد الدرجاتاإلجابة الصحيحة

املمكنة

شرح ممكن:مفتوح23 أ. 

يوجد في المثلَثْين زوج زوايا متقابلة   

بالرأس متساوية.  

يوجد في املثلَثْي زوج زوايا قائمة.

يوجد في المثلَّثْين زوج زوايا متبادلة   

متساوية بين مستقيَمْين متوازَيْين.

يجب أيًضا قبول الشرح الذي ُذكر   •
فيه فقط زوجان متساويان من 

الزوايا.

يجب أيًضا قبول اإلشارة إلى أزواج   •
الزوايا املتساوية على الرسم وكتابة 

نظرّية التشابه "زاوية-زاوية".

مالحظة: يجب أيًضا قبول شرح صحيح 

.EAD َو EBO يتطّرق إلى المثلَثْين

تحديد 

الدرجات

الشرح

 3
درجات

تعيين أزواج الزوايا المتساوية بشكل 

صحيح وشرح سبب تساويها )متقابلة 

بالرأس/قائمة/متبادلة بين مستقَمْين 

متوازَيْين(

كتابة شرح عام، مثل: إذا كان في مثلَّثْين درجتان

زوجان من الزوايا المتساوية فالمثلّثان 

متشابهان

كتابة نظرّية التشابه "زاوية-زاوية"

تعيين أزواج الزوايا المتساوية بشكل 

صحيح بدون شرح سبب تساوي الزوايا 

وبدون نظرّية التشابه

اإلشارة إلى أزواج الزوايا المتساوية 

على الرسم فقط بدون نظرّية التشابه  
0 درجات

كّل إمكانية أخرى 

3 ،2 ،0

الجواب: 360 سم2 ب. 
طريقة حّل ممكنة:   

نسبة التشابه هي 2 : 1، ولذلك فإّن 

.CD = َو 24 سم OC = 10 سم  

.BC = بناًء على هذا، فإّن 15 سم  

مساحة المستطيل ABCD بالسنتيمترات   
المرّبعة هي:

24 ⋅ 15 = 360

مالحظات:

1. ال ُتخصم درجات إذا ُكتب طوال الضلَعْين 
OC َو CD بشكل صحيح ولم ُتذكر نسبة 

التشابه. 

2. ال ُتخصم درجات إذا ُكتب اجلواب 360 سم2 
تب طوال الضلَعْين )24 سم َو 15 سم(  وُكُ

بشكل صحيح على الرسم.

تحديد 

الدرجات
الجوابطريقة الحّل

درجتان

درجة 

واحدة

كتابة أطوال أضالع المثلّث 

DCO أو أطوال أضالع 
المستطيل بشكل صحيح بدون 

تكملة )حساب المساحة( أو مع 

تكملة غير صحيحة

 –
 )غير 

موجود/ 

غير 

صحيح(

كتابة طول أحد أضالع 

المستطيل بشكل صحيح 

وطول الضلع اآلخر بشكل 

غير صحيح  وتكملة )حساب 

المساحة( تتوافق مع هذا 

الخطأ

جواب 

يتوافق 

مع الخطأ

0 درجات
كّل إمكانية أخرى، مثل:

جواب صحيح بدون تبيين طريقة حّل   —
وبدون كتابة على الرسم 

2—0
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رقم 

السؤال

نوع 

السؤال

العالمات توجيهات لتحديد الدرجاتاإلجابة الصحيحة

املمكنة

الجواب: كل دالّة صحيحة تمّر في مفتوح24  أ. 
 ،A(2،8) النقطة 

y = x + 6 ,y = 4x ,y = 8 :مثل

درجتان 

إجابة صحيحة

0 درجات 
إجابة غير صحيحة

2 ،0

اجلواب: كل دالّة صحيحة أخرى لم ُتكتب  ب. 

في البند "أ".

درجتان 

إجابة صحيحة

0 درجات 
إجابة غير صحيحة

2 ،0


