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٢٠٠٤-ات للصفوف اخلامسة, ٢٠٠٣ّياضيّرشد لتقييم اإلمتحان بالرُم
صيغة ب

ةّتعليمات عام
تي أعطاها التلميذ في صفحة اإلجابات.ّدة اخليارات (م.خ.) يجب تسجيل رقم اإلجابة الّفي األسئلة املتعد*
لة في املرشد وتسجيل العالمة املالئمة فيّعليمات املفصّفي األسئلة املفتوحة يجب تقييم اإلجابة حسب الت*

صفحة اإلجابات.

مدى مالحظات       إجابة صحيحةنوعرقم
عالمةؤالّالسؤالّالس

بدون آلة حاسبة
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1-0 عدد أكبر من ٣١ (أو يساوي ٣١)ّكل7

م.خ.8
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1-0اإلشارة =11

م.خ.12

1-0 إشارة إلى زهرتنيّتقبل كليجب وضع دائرة حول زهرتني13

م.خ.14

1512
9

12  عدد عرض صحيح لـ ّيجب قبول كإجابة صحيحة كل
9

0-1

11, ً(مثال
9

 توسيع له)ّ أو كل
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مدى        مالحـظاتإجابة صحيحةنوعرقم
عالمةالسؤالؤالّالس

167
9

7 عدد هو توسيع  ّ يجب قبول كإجابة صحيحة كل
9

0-1

6ل:    ّمترين أو أ17
8

1-١0 نقطة)(   

5مترين ثان:    ب 17
8

1-١0 نقطة)(   

1-0 ال تعطى نقاط عن مترين مطابق للتمرين السابق (١٧ ب)مترين ثالث:  يجب قبول كإجابة صحيحةجـ 17

2
4

 + 3
8

3أو 
4

 + 1
8

١ نقطة)(  

مع آلة حاسبة

1-0ا عدد بدون عالمة فاصلة  أوً يقبل أيض1810004
 عدد الفاصلة فيه في مكان غير صحيح

2-0اإلشارة إلى ٤٠٠٠ على مستقيم19
األعداد  (١ نقطة)

اإلشارة إلى ٤٥٠٠ على مستقيم
األعداد (١ نقطة)

2034540-1

1-60أ 21

1-80ب 21

م.خ. 22

م.خ. 23

م.خ. 24

2-١٤٠0 إلى أعلى (١ نقطة)°زاوية ذات 25
٤٠ إلى أسفل (١ نقطة)°زاوية ذات 

1-0ا معني)ًب (يقبل أيضّر أو محدّ يقبل دالتون مقعرسم صحيح26

1-0صحيحأ 27

1-0غير صحيحب 27

م.خ. 28
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مدىمالحظاتإجابة صحيحةنوعرقم
عالمةالسؤالؤالّالس

م.خ.29

ّةمسائل كالمي
30520-1

2-0ال تعطى نقاط على إجابة بدون تعليلنعم + تعليل منطقي (٢ نقطة)31
نعم + تعليل جزئي (١ نقطة)

1-0ام٤ّ أي32

م.خ.33

1-0ات حلوى٥ّ حب34

1-0 عدد طبيعي أصغر من ٥ّكل أ35 
١٬٢٬٣٬٤) (أي:

1-0ل في بند أّجُات العدد الذي سّعدد يساوي ٨ مر ب35 
ا)ً(حتى وإن كان بند أ خاطئ

2-0إجابة كاملة:  يوسg + تعليل يرتكز على حساب36
 تعليل منطقي  (٢ نقطة)ّأو كل

تعليالت ممكنة:
ه يعمل بسرعة أكبرّ- ألن

مارين في ٦٠ دقيقةّ عدد أكبر من التّ- ميكنه حل
ة: إجابة صحيحة بدون تعليل (١ نقطة)ّإجابة جزئي

ة بحثّمهم
 األعداد (٢ نقطة)ّإكمال كل37

2-0(١ نقطة)  إكمال العددين ١١ و ١٢ فقط
إكمال ٢-٦  أعداد أخرى  (٢ نقطة)

1-١٤0 أ38

1-٢٠0 ب38

1-0مقعد ٤٠ أو مقعد 39٣٧

2-0ًاإشارة إلى «ال» فقط دون شرح ال متنح نقاط(٢ نقطة)  ةّال + شرح يستند إلى القانوني40
حتى ٩٠ ال + شرح يستند إلى تسجيل أرقام املقاعد

     (١ نقطة)
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