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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 )0(.  *

في األسئلة المفتوحة )كتابة إجابة( يجب تقييم اإلجابة بناًء على التعليمات المفّصلة في دليل اإلجابات وكتابة العالمة المالئمة.  *

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

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

إذا لم ُيطلب تبيين 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.  *

يجب عدم َخْصم درجات إذا ُنِسَخت إحدى مراحل الحّل بشكل غير صحيح )شريطًة أن يكون واضًحا أّن الخطأ هو في النسخ( وكانت التكملة   * 

قائمة على الخطأ.  
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رقم 

السؤال

نوع 

السؤال

العالمات توجيهات لتحديد الدرجاتاإلجابة الصحيحة

املمكنة

درجتاناإلجابة:  x = 2مفتوح1

إجابة صحيحة

0 درجات
كّل إمكانّية أخرى

2،0

متعّدد 2

اخليارات

3 درجات )3(  7 : 2
إجابة صحيحة

0 درجات 
كّل إمكانّية أخرى

3،0

مغلق3
الميلالخّط البيانّي

.1y

x

موجب

1

سالب

2

صفر

3

.2y

x

موجب

1

سالب

2

صفر

3

.3y

x

موجب

1

سالب

2

صفر

3

.4y

x

موجب

1

سالب

2

صفر

3

اإلشارة إلى اإلجاباتتوزيع الدرجات

اإلشارة إلى أربع إجابات صحيحة3 درجات

اإلشارة إلى ثالث إجابات صحيحةدرجتان

اإلشارة إلى إجابَتْين صحيحَتْيندرجة واحدة

0 درجات 

كّل إمكانّية أخرى 

3—0

مفتوح4
BOC = 80°  :بشكل صحيح اإلجابة BOC مالحظة: كتابة مقدار

على الرسم ُتعتبر إجابة صحيحة.

3 درجات 
إجابة صحيحة

0 درجات 
كّل إمكانّية أخرى

3،0
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رقم 

السؤال

نوع 

السؤال

العالمات توجيهات لتحديد الدرجاتاإلجابة الصحيحة

املمكنة

اإلجابة:  إيرلندامفتوح5 توزيع أ. 

الدرجات

اإلجابة

üدرجتان

أو اإلشارة إلى اسم الدولة على الجدول 

أو اإلشارة إلى %10.8– على الجدول

أو كتابة %10.8– في المكان 

المخّصص لإلجابة.

0 درجات 

كّل إمكانّية أخرى

2،0

متعّدد 

اخليارات

3 درجات ب.  )3(  700,000 شيقل
إجابة صحيحة

0 درجات 
كّل إمكانّية أخرى

3،0

مالئم التمثيلمفتوح6

للداّلة

غير 

مالئم 

للداّلة

.1yx

41

52

63

12

.2
y = 3x12

.3

2

2

–2

–1
–1–2

0

4

4

–4

–4

6

6

–6

–6

8

8 9

9

10

10

1

1

3

3

5

5

7

7

–8
–9

–9

–10

–10

–3

–3

–5

–5

–7

–7–8

y

x12

اإلشارة إلى اإلجاباتتوزيع الدرجات

اإلشارة إلى ثالث إجابات صحيحة4 درجات

اإلشارة إلى إجابَتْين صحيحَتْين3 درجات

0 درجات 

كّل إمكانّية أخرى 

4،3،0

متعّدد 7

اخليارات

19
70   )2(

3 درجات 
إجابة صحيحة

0 درجات 
كّل إمكانّية أخرى

3،0
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رقم 

السؤال

نوع 

السؤال

العالمات توجيهات لتحديد الدرجاتاإلجابة الصحيحة

املمكنة

مفتوح8
A = 63°  :اإلجابة أ1. 

طريقة حّل ممكنة:   .I

)حساب يعتمد على زوايا متجاورة   
ومجموع زوايا املثلّث(

ABC = 57°

A = 63°

طريقة حّل ممكنة أخرى:  .II

)حساب يعتمد على زاوية خارجّية   
في املثلّث(

A = 123 – 60° = 63°

مالحظات: 

كتابة مقدار ABC بشكل صحيح على   .1
الرسم ُتعتبر طريقة حّل صحيحة )بحسب 

.)I طريقة الحّل

كتابة مقدار A بشكل صحيح على الرسم   .2
ُتعتبر إجابة صحيحة.

اإلجابةطريقة الحّلتوزيع الدرجات

3üü درجات

خطأ في كتابة مقدار  درجتان

ABC أو مقدار 
A )بحسب طريقة 

)I الحّل

إجابة قائمة 

على الخطأ

كتابة تمرين بشكل 

صحيح وخطأ في 

الحساب )بحسب 

)II طريقة الحّل

—

)غير موجودة(

ü

0 درجات

كّل إمكانّية أخرى، مثل:

حساب ABC فقط  —

3،2،0

إجابة ممكنة:مفتوح  .I أ2. 

مجموع الزاويَتْي املتجاورَتْي هو    
 . 180° 

مجموع الزوايا في املثلّث هو  180°)*(.

إجابة ممكنة أخرى:  .II

الزاوية اخلارجّية في املثلّث تساوي   
مجموع الزاويَتْي الداخلّيَتْي غير 

املجاورَتْي لها )*(.

مالحظة: يجب أن تتوافق النظرّية/النظرّيات مع 

كيفّية تبيي طريقة احلّل في البند "أ1".

النظرّية المشار إليها بـ )*(توزيع الدرجات

3ü درجات

كتابة النظرّية التي تتطّرق إلى درجتان

الزوايا المتجاورة فقط )بحسب 

)I اإلجابة

0 درجات

كّل إمكانّية أخرى

3،2،0
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رقم 

السؤال

نوع 

السؤال

العالمات توجيهات لتحديد الدرجاتاإلجابة الصحيحة

املمكنة

8

)تتّمة(

اإلجابة:  )2( المفتوح ب. 

شرح حول وجود زاويَتْي غير متساويَتْين   

على األقّل،

أو

شرح حول زاوية واحدة على األقّل   

مقدارها ليس 60°،

أو

شرح حول َكْون جميع الزوايا في مثلّث   

متساوي األضالع متساوية/60°.

مالحظات: 

 ،A = 60° إذا وقع خطأ في البند "أ" وُكتب  .1
يجب عدم خصم درجات في البند "ب" على 

شرح وإجابة قائَمْين على هذا اخلطأ.

يجب عدم خصم درجات إذا كانت اإلشارة   .2
غير موجودة أو إذا أشير إلى "نعم"، بينما كان 

الشرح صحيًحا وتطّرق بوضوح إلى اإلشارة 

إلى "ال".

3 درجات

إجابة صحيحة

0 درجات

كّل إمكانّية أخرى، مثل:

اإلشارة إلى اإلجابة "ال" بدون شرح  —

3،0

اإلجابة:  6.4 سممفتوح9 مالحظة: كتابة طول الضلع  DE بشكل صحيح أ. 

على الرسم ُتعتبر إجابة صحيحة. 

3 درجات 
إجابة صحيحة

0 درجات 
كّل إمكانّية أخرى

3،0

)2(  9 سم2مغلق 3 درجات ب. 
إجابة صحيحة

0 درجات 
كّل إمكانّية أخرى

3،0
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رقم 

السؤال

نوع 

السؤال

العالمات توجيهات لتحديد الدرجاتاإلجابة الصحيحة

املمكنة

اإلجابة:  x < – 4مفتوح10 أ. 

طريقة حّل ممكنة:   .I

5x – 12 > 8x

5x – 8x > 12

–3x > 12 / :(–3)

x < – 4

طريقة حّل ممكنة أخرى:  .II

حّل املعادلة:  
5x – 12 = 8x  
5x – 8x = 12

–3x = 12

x = – 4

نختار عدًدا من أحد املجاالت التالية:    
x > – 4 أو x < – 4 ونعّوض في 

 املتباينة. 

نفحص إن حصلنا على اّدعاء 

صحيح أو غير صحيح، ونشير إلى 

املجال املالئم على محور األعداد. 

– 4

مالحظات: 

يجب عدم خصم درجات إذا لم ُيعّوض عدد . 1

 .)II في أحد المجالَْين )بحسب طريقة الحّل

خطأ في عكس اإلشارة ُيعتبر إحدى . 2

اإلمكانّيات التالية:  

ـِ/قسمة على عدد سالب بدون  ضرب ب  —
عكس اإلشارة، مثل: 

 –3x > 12 
x > – 4  

"تبديل األطراف" بدون عكس اإلشارة،   —
مثل: 

–12 < 3x 
x < – 4  

توزيع 

الدرجات

اإلجابةطريقة احلّل

 حّل المتباينة بشكل صحيح4 درجات

 )I بحسب طريقة الحّل(

 x < –4

 حّل المعادلة بشكل صحيح

)II بحسب طريقة الحّل(

حّل المعادلة بشكل صحيح 

 ورسم السهم بشكل صحيح

)II بحسب طريقة الحّل(

—
)غير 

موجودة(

خطأ واحد في طريقة الحّل، 3 درجات

وهو ليس خطأ في عكس 

اإلشارة وليس كتابة التعبير 

 –3x 3 بداًل منx 
 )I بحسب طريقة الحّل(

إجابة 

قائمة 

على 

الخطأ

خطأ واحد في طريقة الحّل، درجتان

وهو خطأ في عكس اإلشارة 

)I بحسب طريقة الحّل(

x > – 4

 حّل المعادلة بشكل صحيح

)II بحسب طريقة الحّل(

  –3x 3 بداًل منx كتابة التعبير
 وتكملة قائمة على الخطأ 

)I بحسب طريقة الحّل(

x > 4

حّل المعادلة بشكل صحيح 

 ورسم سهم باّتجاه عكسّي
 )II بحسب طريقة الحّل(

—
)غير 

موجودة(

0 درجات 
كّل إمكانّية أخرى، مثل: 

إجابة صحيحة بدون تبيي طريقة حّل  —
أكثر من خطأ واحد في طريقة احلّل  —

حتويل املتباينة إلى معادلة في كّل واحدة من   —
x = – 4 مراحل احلّل، وكتابة اجلواب

التوّصل إلى املتباينة x > 12 3– بدون تكملة  —

4—2،0
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نوع 

السؤال

العالمات توجيهات لتحديد الدرجاتاإلجابة الصحيحة

املمكنة

 10
)تتمة(

اإلجابة:  )2( المفتوح ب. 

شرح ممكن:  .I

شرح قائم على حّل املتباينة، مثل:  
"x < – 4 ال، ألّن"  —

"ال، ألّن 3– أكبر من 4 –"  —

شرح ممكن آخر:  .II

شرح قائم على تعويض في املتباينة، مثل:  
"ال، ألّنني عّوضت x = –3  في   —
املتباينة ورأيت أّنها ال تتحّقق."

"ال، ألّن االّدعاء 24– < 27– غير   —
صحيح."

مالحظات: 

إذا وقع خطأ في البند "أ"، يجب عدم خصم   .1
درجات في البند "ب" على شرح قائم على 

.)I هذا اخلطأ )بحسب الشرح

يجب عدم خصم درجات إذا كانت اإلشارة   .2
غير موجودة أو إذا أشير إلى "نعم"، بينما 

كان الشرح صحيًحا وتطّرق بوضوح إلى 

اإلشارة إلى "ال".  

درجتان 

إجابة صحيحة

0 درجات 

كّل إمكانّية أخرى، مثل:

اإلشارة إلى "ال" بدون شرح   —

تعويض صحيح في املتباينة، خطأ في   —
احلساب واإلشارة إلى إجابة قائمة على 

اخلطأ 

تعويض صحيح في املتباينة، احلصول على   —
االّدعاء  24 – < 27– واإلشارة إلى "نعم" 

2،0
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رقم 

السؤال

نوع 

السؤال

العالمات توجيهات لتحديد الدرجاتاإلجابة الصحيحة

املمكنة

إجابة ممكنة: مفتوح11  .I أ. 

x + x + 14 = 60

أو كّل معادلة مكافئة لها.   

إجابة ممكنة أخرى:   .II  

y ميّثل عدد األزهار البيضاء.  

x y

y x

+ =

= +





60

14

 

أو  كّل هيئة معادالت مكافئة لها.  

مالحظة: يجب عدم خصم درجات إذا لم ُيكتب 

.)II بحسب اإلجابة( y ما ميّثله املتغّير

3 درجات

إجابة صحيحة

0 درجات

كّل إمكانّية أخرى

3،0

إجابة ممكنة: مفتوح  .I ب. 

x – 14 + x = 60

أو كّل معادلة مكافئة لها.   

إجابة ممكنة أخرى:   .II  

y ميّثل عدد األزهار احلمراء.  

x y

y x

+ =

= −





60

14

 

أو  كّل هيئة معادالت مكافئة لها.   

مالحظات: 

يجب عدم خصم درجات إذا لم ُيكتب ما   .1
.)II بحسب اإلجابة( y ميّثله املتغّير

إذا مّت التبديل بي اإلجابَتْي عن البنَدْين "أ"   .2
َو "ب"، يجب عدم خصم درجات في البند 

"ب" فقط.

درجتان

إجابة صحيحة

0 درجات

كّل إمكانّية أخرى

2،0
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السؤال
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املمكنة

مفتوح12

x = −
1

2
 ، y = −2 اإلجابة:  

طريقة حّل ممكنة )بطريقة املعامالت 

العكسّية(:

إيجاد املتغّير األّول:  

2 3 7

5 2 5

2 3 7

2 1

2 3 7

2

x y

x y

x y

x y

x y

x y

+ = −

− =

+ = −

− =

+ = −

− +

( )




== −

= −

= −

1

4 8

2

y

y

إيجاد املتغّير الثاني:

2 3 2 7

2 6 7

2 1

1

2

x

x

x

x

+ ⋅ − = −

− = −

= −

= −

( )

 x مالحظة: يجب عدم خصم درجات إذا اسُتبدل

بـ y في اجلواب النهائّي فقط.

توزيع 

الدرجات

إيجاد المتغّير األّول

 ،)y أو x( 

وتبيين طريقة حّل

إيجاد المتغّير الثاني 

 ،)y أو x( 

وتبيين طريقة حّل أو 

بدون تبيين طريقة حّل

 4
درجات

üü

 3
درجات

ü تعويض صحيح وتكملة

غير صحيحة

 —üدرجتان
)غير موجود(

üتعويض غير صحيح

خطأ واحد في طريقة 

الحّل

تكملة قائمة على الخطأ

درجة 

واحدة

خطأ واحد في طريقة 

الحّل

خطأ واحد في طريقة 

الحّل

0 درجات

كّل إمكانّية أخرى، مثل:

أكثر من خطأ واحد في طريقة احلّل إليجاد   —
)y أو x( املتغّير األّول

إجابة صحيحة بدون تبيي طريقة حّل إليجاد   —
)y أو x( المتغّير األّول

 ،)y أو x( خطأ واحد في إيجاد المتغّير األّول  —
وكذلك إحدى اإلمكانّيات التالية:

عدم إيجاد المتغّير الثاني	 

أكثر من خطأ واحد في إيجاد المتغّير 	 

الثاني

تعويض غير صحيح في إيجاد المتغّير 	 

الثاني

4—0
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نوع 

السؤال

العالمات توجيهات لتحديد الدرجاتاإلجابة الصحيحة

املمكنة

اإلجابة:  x = – 4مفتوح13

طريقة حّل ممكنة:

3 2

2

1
2

7
8

4 3 2 8 4 7

12 8 8 4 7

4 8

x
x

x

x x x

x x x

x

−
− = +

−( ) − = +

− − = +

− = 44 7

3 12

4

+

− =

= −

x

x

x

مالحظات: 

خطأ في اختزال الكسور اجلبرّية خالل   .1
ا. عملّية اجلمع/الطرح ُيعتبر خطأ أساسّيً

خطأ في ضرب املعادلة كلّها بشكل غير   .2
صحيح باملقام املشترك وإلغاء جميع 

ا،  املقامات بدون اختزال ُيعتبر خطأ أساسّيً

مثل:

8(3x – 2) – 8x = 8 + 56x

توزيع 

الدرجات

اإلجابةطريقة الحّل

4üü درجات

خطأ واحد في طريقة الحّل، درجتان

وهو ليس خطأ أساسّيًا وليس 

عدم ضرب x بالمقام المشترك

إجابة 

قائمة على 

الخطأ

درجة 

واحدة

 x خطأ واحد هو عدم ضرب

بالمقام المشترك

إجابة 

قائمة على 

الخطأ

0 درجات 
كّل إمكانّية أخرى، مثل:

إجابة صحيحة بدون تبيي طريقة حّل  —
أكثر من خطأ واحد في طريقة احلّل  —

 في طريقة احلّل
ّ
خطأ أساسي  —

4،2—0

متعّدد 14

اخليارات

)1(  الكنغر "أ"  3 درجات أ. 
إجابة صحيحة

0 درجات 
كّل إمكانّية أخرى

3،0

غير صحيحاالّدعاءب.مغلق

صحيح

النسبة بين عدد القفزات 1.

التي قفزها الكنغر "أ" 

وعدد القفزات التي قفزها 

الكنغر "ب" كانت 3 : 2 .

12

معّدل عدد قفزات جراء 2.

الكنغر األربعة من بداية 

الطريق وحّتى نهايتها 

كان 24 .

12

إذا لم تتغّير المسافة 3.

التي يقطعها الكنغر "د" 

في كّل قفزة، فهو سيقطع 

في 100 قفزة مسافة 

400 متر.

12

اإلشارة إلى اإلجاباتتوزيع الدرجات

اإلشارة إلى ثالث إجابات صحيحة3 درجات

اإلشارة إلى إجابَتْين صحيحَتْيندرجتان

0 درجات 

كّل إمكانّية أخرى 

3،2،0
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نوع 

السؤال

العالمات توجيهات لتحديد الدرجاتاإلجابة الصحيحة

املمكنة

مالحظة: يجب عدم خصم درجات على كتابة اإلجابة: كتابة كّل عدد أصغر من 19–مفتوح15

تعبير جبرّي بشكل صحيح بداًل من كتابة عدد، 

.8x = 9x + 3 :مثل

درجتان

إجابة صحيحة

0 درجات 

كّل إمكانّية أخرى 

2،0

اإلجابة:  200 م3مفتوح16 درجتان أ. 

إجابة صحيحة

0 درجات 

كّل إمكانّية أخرى 

2،0

اإلجابة:  20 م3 في الساعةمفتوح مالحظة: إذا وقع خطأ في البند "أ" في إيجاد ب. 

كّمّية المياه قبل تشغيل المضّخة، يجب عدم 

خصم درجات في البند "ب" على إجابة قائمة 

على هذا الخطأ )تقسيم كمّية المياه التي ُكتبت 

في البند "أ" ]قبل تشغيل المضّخة[ على عدد 

الساعات التي مّرت حّتى أصبحت البركة فارغة 

— 10 ساعات(.

درجتان

إجابة صحيحة

0 درجات 

كّل إمكانّية أخرى 

2،0

متعّدد 

اخليارات

y = –20x + 200  )4( 3 درجات ج. 
إجابة صحيحة

0 درجات 
كّل إمكانّية أخرى

3،0
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نوع 

السؤال

العالمات توجيهات لتحديد الدرجاتاإلجابة الصحيحة

املمكنة

متعّدد 17

اخليارات

2  )4( درجتان أ. 

إجابة صحيحة

0 درجات 
كّل إمكانّية أخرى 

2،0

اإلجابة:  y = 2x – 6مفتوح مالحظات:ب. 

1.  إذا وقع خطأ في البند "أ" يجب عدم خصم 
درجات في البند "ب" على إجابة قائمة على 

هذا اخلطأ.

خطأ في كتابة إشارة أحد البارامترات ُيعتبر   .2
كتابة بارامتر غير صحيح.

توزيع 

الدرجات
اإلجابة 

3ü درجات

كتابة دالّة فيها أحد البارامترات صحيح درجتان

)باستثناء كتابة الدالّة الثابتة( 

حذف x من كتابة معادلة المستقيم التالي:

y = 2 – 6

0 درجات 
كّل إمكانّية أخرى، مثل: 

كتابة دالّة ثابتة باستثناء احلالة التالية:   — 
 y = 2 – 6

3،2،0

شرح ممكن:مفتوح  .I ج. 

القطعتان BO َو OC متساويتان   —
في الطول )6 وحدات طول(.

الضلع AO هو ضلع مشترك.   —

للمثلّثين توجد زاوية قائمة.   —

لذلك، فإّن املثلَّثْي متطابقان بحسب    

نظرّية التطابق ضلع-زاوية-ضلع. 

شرح ممكن آخر:  .II  
المثلّثان هما قائما الزاوية ولهما    

قائمان متساويان.

شرح ممكن آخر:  .III  
للمثلثي قائمان متساويان. لذلك،    

فإّن وتَرْيهما متساويان أيًضا بحسب 

نظرّية فيثاغورس.

مالحظات:

يجب عدم خصم درجات إذا ُكتبت ثالثة . 1

اّدعاءات صحيحة ولم ُتكتب نظرّية التطابق 

بشكل واضح. 

يجب عدم خصم درجات إذا ُكتب أّن للمثلَّثْين . 2

زوَجْين من األضالع المتساوية، ولم ُيذكر 

بوضوح أّن المثلَّثْين قائما الزاوية ولكن ُذكر 

أحد المصطلحات التالية: قائم، وتر أو ارتفاع.

توزيع 

الدرجات
الشرح 

3ü درجات

كتابة اّدعاَءْين من االّدعاءات الثالثة درجتان

المطلوبة لتطابق المثلَّثْين بشكل صحيح. 

ذكر نظرّية التطابق ضلع - زاوية - 

ضلع فقط.

0 درجات 
كّل إمكانّية أخرى، مثل: 

ذكر نظرّية التطابق ضلع - ضلع- ضلع   —
فقط بدون التطّرق إلى نظرّية فيثاغورس 

3،2،0



מדינת ישראל
משרד החינוך

راما

السلطة القطرية

للقياس والتقييم في التربية

دولة إسرائيل

وزارة  التربية
السكرتارية التربوية 

ראמ"ה   
  הרשות הארצית 

המזכירות הפדגוגיתלמדידה והערכה בחינוך

מבחן 53 במתמטיקה לכיתה ח' )8( — נוסח ב' 13
دليل اإلجابات لالمتحان في الرياضيات للصف الثامن - الصيغة "ب"

מחוון למבחן 53 במתמטיקה לכיתה ח', נוסח ב', 
התשע"ב, 2013

 دليل اإلجابات لالمتحان 53 في الرياضّيات للصّف الثامن،

الصيغة "ب"، 2013

מיצ"ב    املدرسة   في  والنماء  النجاعة  مقاييس  امتحان   
© כל הזכויות שמורות לראמ"ה — הרשות הארצית למדידה והערכה בחינוך, משרד החינוך

53-MAT-013-5B-SOF-p-net-arab-shipur ,09:20,10/06  53-03-08-02-01-02-012-013-05

رقم 

السؤال

نوع 

السؤال
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املمكنة

17

)تتمة(

اإلجابة: 18 وحدة مساحة  مفتوح د. 

طريقة حّل ممكنة:  .I  

12 3
2

18
⋅

=

 

طريقة حّل ممكنة أخرى:  .II  

2
6 3

2
18⋅

⋅
=

اإلجابة طريقة احلّلتوزيع الدرجات

4üü درجات

كتابة تمرين بشكل 3 درجات

صحيح وخطأ في 

الحساب أو بدون 

إجراء الحساب

— 
)غير 

موجودة/ 

غير 

صحيحة(

حساب مساحة 

المثلّث AOC أو 

المثلّث  AOB  بشكل 

 صحيح:

6 3

2

⋅( )

9 وحدات 
مساحة

خطأ في كتابة طول درجتان

الضلع أو االرتفاع 

النازل على الضلع 

وتكملة قائمة على هذا 

الخطأ باستثناء كتابة 

التمرين التالي:   

 
6 3

2

⋅

إجابة قائمة 

على الخطأ

— 
)غير موجودة(

ü

0 درجات 

كّل إمكانّية أخرى، مثل: 

حساب مساحة املثلّث ABC بدون التقسيم   —
على  2 )36 وحدة مساحة( 

كتابة طول الضلع أو االرتفاع النازل على   —
الضلع كعدد سالب.

4—2،0
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متعّدد 18

اخليارات

9π  )2( 3 درجاتأ. 

إجابة صحيحة

0 درجات

كّل إمكانّية أخرى

3،0

اإلجابة:   8 مّراتمفتوح ب. 

طريقة حّل ممكنة:  

مساحة القزحّية باملليمتر املرّبع:   

81π – 9π = 72π  

النسبة بين مساحة القزحّية ومساحة   
البؤبؤ:  

72
9 8π

π =

يجب قبول كّل طريقة حّل صحيحة   •
ُيمّثل فيها π بواسطة عدد هو العدد 

المقّرب إليه. 

مالحظات: 

إذا وقع خطأ في البند "أ" يجب عدم خصم   .1
درجات في البند "ب" على إجابة قائمة على 

هذا اخلطأ. 

يجب عدم خصم درجات إذا لم ُيكتب مترين   .2
حساب النسبة بي المساحَتْين 

.π 72 بدون
9

( أو ُكتب  72
9

π
π (  

توزيع 

الدرجات

مساحة 

القزحّية

اإلجابة )النسبة 

بني القزحّية 

والبؤبؤ( 

3üü درجات

خطأ واحد في درجتان

الحساب 

إجابة قائمة على 

الخطأ

ü— 
)غير موجودة/غير 

صحيحة(

81π9 مّرات 

ü

ü8π
درجة 

واحدة

81π— 
)غير موجودة(

36π4 مّرات 

0 درجات 

كّل إمكانّية أخرى، مثل: 

إجابة صحيحة بدون تبيي طريقة حّل  —

كتابة اإلجابة 36π بدون تكملة  —

". 9π 81  والنسبة هيπ مساحة القزحّية هو"  —

"مساحة القزحّية هو 27π  والنسبة هي 3."  —

3—0
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أ. مفتوح19
ُعْمر 

أسعد

ُعْمر 

والده

النسبة 

بين ُعْمر 

أسعد 

وُعْمر 

والده 

16 : 2321اليوم  

بعد

4
سنوات

6361 : 6

مالحظات: 

يجب عدم خصم درجات إذا لم ُتختزل النسبة.  .1

يجب عدم خصم درجات إذا ُكتبت في نفس   .2
اخلانة في اجلدول نسبة غير مختزلة بشكل 

صحيح وأيًضا نسبة مختزلة بشكل غير 

 صحيح، في نفس اخلانة في اجلدول، مثل:

2 : 32 
1 : 18

يجب عدم خصم درجات إذا ُكتبت النسبة   .3
ككسر، مثل:

1

6

1

16
,      

توزيع 

الدرجات
كتابة العمَرْين 

كتابة النسبة بني 

العمَرْين

3üü درجات

إجابة قائمة على خطأ واحددرجتان

الخطأ

ü إحدى النسبَتْين

غير موجودة/غير 

صحيحة )أو مكتوبة 

بترتيب عكسّي(

ü كتابة النسبَتْين

 بترتيب عكسّي، مثل:   

  1 : 16 أو  16
 وأيًضا

1 : 6 أو 6

تعبئة السطر األّول فقط في الجدول درجة واحدة

بشكل صحيح 

0 درجات 

كّل إمكانّية أخرى، مثل:

كتابة جميع األعمار بشكل صحيح بدون   —
كتابة النسب.

3—0

متعّدد 

اخليارات

1 : 4  )2( 3 درجاتب. 

إجابة صحيحة

0 درجات

كّل إمكانّية أخرى

3،0

،
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 19
)تتمة(

اإلجابة:  بعد 13 سنةمفتوح ج. 

طريقة حّل ممكنة:  .I

x ميّثل عدد السنوات.   

3(2 + x) = 32 + x

6 + 3x = 32 + x

2x = 26

x = 13

طريقة حّل ممكنة أخرى:  .II

x ميّثل ُعْمر أسعد.  

 3x = x + 30

2x = 30

x = 15

لذلك بعد 13 سنة سيكون ُعْمر   

الوالد أكبر 3 مّرات من ُعْمر أسعد.   

طريقة حّل ممكنة أخرى:  .III

ُعْمر الوالدُعْمر أسعدبعد كم سنة 

1333
2434
3535
4636
5737
6838
7939
81040
91141
101242
111343
121444
131545

مالحظات:

يجب عدم خصم درجات إذا لم ُيكتب ما الذي   .1
 I :ميّثله املتغّير )بحسب إحدى طريقَتي احلّل

 .)II أو
يجب عدم خصم درجات إذا لم ُتكتب جميع   .2
القيم في اجلدول، وُكتبت اإلجابة الصحيحة 

.)III بحسب طريقة احلّل(

يجب عدم خصم درجات على حساب صحيح   .3
يعتمد على ُعْمر أسعد وُعْمر والده بعد 4 

سنوات بداًل من ُعْمَرْيهما اليوم )في هذه 

احلالة يحصل التلميذ على اإلجابة "بعد 9 

سنوات" وُتعتبر إجابة صحيحة(.

توزيع 

الدرجات

اإلجابةطريقة احلّل 

4üü درجات

"تخمين" اإلجابة الصحيحة 

وفحص صحيح لإلجابة 

بداًل من تبيين طريقة الحّل

ü15درجتان

كتابة معادلة/هيئة معادالت  

بشكل صحيح وخطأ واحد 

على األقّل في التكملة أو 

بدون تكملة )بحسب إحدى 

)II أو I :طريقَتي الحّل

— 
)غير موجودة 

/غير 

صحيحة(

خطأ في كتابة إحدى القيم 

في الجدول  )بحسب طريقة 

)III الحّل

إجابة قائمة 

على الخطأ

0 درجات 
كّل إمكانّية أخرى، مثل:

إجابة صحيحة بدون تبيي طريقة حّل   —"
وبدون فحص 

كتابة إحدى املعادالت التالية:  —
2 + x = 3(32 + x)

3x = x + 32

3 · 2 + x = 32 + x

)I بحسب طريقة احلّل(

3(x + 30) = x

)II بحسب طريقة احلّل(

أو معادلة مكافئة إلحدى هذه المعادالت

4،2،0


