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رقم 

السؤال

نوع 

السؤال

العالمات توجيهات لتحديد الدرجاتاإلجابة الصحيحة

الممكنة

درجتان اإلجابة: α = 40°مفتوح1

إجابة صحيحة

0 درجات 
كّل إمكانّية أخرى 

2 ،0

درجتان اإلجابة: x = 2مفتوح2

إجابة صحيحة

0 درجات 
كّل إمكانّية أخرى 

2 ،0

درجتان اإلجابة: y = 8مفتوح3

إجابة صحيحة

0 درجات 
كّل إمكانّية أخرى 

2 ،0

2مفتوح4أ
3

اإلجابة: 3 : 2 أو 

يجب أيًضا قبول النسبة 1:1.5 .

اإلجابةتوزيع الدرجات

3 درجات
كتابة نسبة اخُتزلت جزئّيًادرجتان

كتابة نسبة غير مختزلةدرجة واحدة

كتابة نسبة معكوسة مختزلة 

0 درجات 
كّل إمكانّية أخرى 

3—0

متعّدد 4ب

اخليارات

3 درجات اإلجابة: )3(  3 : 1
إجابة صحيحة

0 درجات 
كّل إمكانّية أخرى 

3 ،0

درجتان اإلجابة: 40 سممفتوح4ج

إجابة صحيحة

0 درجات 
كّل إمكانّية أخرى 

2 ،0
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رقم 

السؤال

نوع 

السؤال

العالمات توجيهات لتحديد الدرجاتاإلجابة الصحيحة

الممكنة

درجتان اإلجابة: KPمفتوح5أ

إجابة صحيحة

0 درجات 
كّل إمكانّية أخرى 

2 ،0

متعّدد 5ب

اخليارات

درجتان اإلجابة: )4( 45°

إجابة صحيحة

0 درجات 
كّل إمكانّية أخرى 

2 ،0

متعّدد 6

اخليارات

y

x

3 درجات اإلجابة: )3(  
إجابة صحيحة

0 درجات 
كّل إمكانّية أخرى 

3 ،0

مفتوح7أ
=x 3 1

2
اإلجابة:  

طريقة حّل ممكنة:

+ − − =

+ − + =

+ =

=

=

7(x 1) 5(x 4) 34

7x 7 5x 20 34

2x 27 34

2x 7

x 3 1
2

 

مالحظة:

خطأ واحد في فتح األقواس ُيعتبر خطأ في 

تطبيق قانون التوزيع، مثل: 

 7x + 7 – 5x – 20 = 34

توزيع 

الدرجات

اإلجابةطريقة الحّل

4 درجات

خطأ واحد في 3 درجات

طريقة الحّل هو 

ليس خطأ في 

تطبيق قانون 

التوزيع 

إجابة ناتجة 

عن الخطأ

 2x = 7 الحّل

بدون تكملة

—
)غير 

موجودة(

خطأ واحد في درجتان

طريقة الحّل هو 

خطأ في تطبيق 

قانون التوزيع

إجابة ناتجة 

عن الخطأ

0 درجات 
كّل إمكانّية أخرى 

4—2 ،0
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رقم 

السؤال

نوع 

السؤال

العالمات توجيهات لتحديد الدرجاتاإلجابة الصحيحة

الممكنة

اإلجابة: x = –7مفتوح7ب

طريقة حّل ممكنة:

− = + ⋅

− = +

− =

= −

5(x 1)
12

4/ 2x 4
3

/ 12

5x 5 8x 16

3x 21

x 7

مالحظات:

تحديد غير صحيح لعوامل ضرب   .1
، مثل: البسوط ُيعتبر خطأ أساسّياً

 5x – 5 = 2x + 4

خطأ واحد في فتح األقواس ُيعتبر خطأ   .2
في تطبيق قانون التوزيع، مثل: 

5x – 1 = 8x + 16

توزيع 

الدرجات

اإلجابةطريقة الحّل

4 درجات

خطأ واحد في طريقة 3 درجات

الحّل )بما في ذلك 

خطأ في تطبيق قانون 

التوزيع( هو ليس 

خطأ أساسّياً

إجابة 

ناتجة عن 

الخطأ

0 درجات 
كّل إمكانّية أخرى 

4 ،3 ،0

اإلجابة: 33 سممفتوح8
3 درجات 

إجابة صحيحة

0 درجات 
كّل إمكانّية أخرى 

3 ،0

متعّدد 9أ

اخليارات

17
50

3 درجات اإلجابة: )2( 
إجابة صحيحة

0 درجات 
كّل إمكانّية أخرى 

3 ،0

متعّدد 9ب

اخليارات

3 درجات اإلجابة: )2(  10%
إجابة صحيحة

0 درجات 
كّل إمكانّية أخرى 

3 ،0
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رقم 

السؤال

نوع 

السؤال

العالمات توجيهات لتحديد الدرجاتاإلجابة الصحيحة

الممكنة

اإلجابة: )y + 4x = 12 )3مفتوح10أ

وشرح يستند على تساوي الَمْيلَْين.

توزيع 

الدرجات

الشرحاإلشارة

3 درجات
كتابة إحدى درجتان

المعادلَتْين 

التاليَتْين:  

 y = –4x + 12 

 أو

 y + 4x = 8

ق  بدون التطرُّ

بشكل واضح إلى 

تساوي الَمْيلَْين 

  — 
)غير موجود/غير 

صحيح(

0 درجات 
كّل إمكانّية أخرى 

3 ،2 ،0

اإلجابة: كّل دالّة خّطّية مكتوبة بحسب مفتوح10ب

 المبنى التالي: 

m > 0 بشرط أن يكون y = mx + 8

توزيع 

الدرجات

اإلجابة

 3 درجات

درجة 

واحدة

دالّة خّطّية مكتوبة بحسب المبنى  

التالي: y = mx + 8 بشرط أن 

m < 0 يكون

0 درجات 
كّل إمكانّية أخرى 

3 ،1 ،0
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رقم 

السؤال

نوع 

السؤال

العالمات توجيهات لتحديد الدرجاتاإلجابة الصحيحة

الممكنة

اإلجابة: كّل ثالثة أعداد موجبة حاصل مفتوح11

ضربها 420 .
طريقة حّل ممكنة: 

حجم الصندوق بالسنتيمترات المكّعبة هو:

5 · 6 · 10 = 300

حجم الصندوق اآلخر بالسنتيمترات المكّعبة 

هو: 
1.4 · 300 = 420

مثال ألطوال ممكنة للصندوق اآلخر 

بالسنتيمترات: 

—  10  سم،  7  سم،  6  سم

—  30  سم،  4  سم،  3.5  سم

توزيع 

الدرجات

اإلجابةطريقة الحّل

3 درجات

خطأ واحد في درجتان

الحساب

إجابة ناتجة عن 

الخطأ

حساب حجم 

الصندوق اآلخر 

بشكل صحيح 

 )
3
)420 سم

بدون تكملة 

)كتابة مثال( أو 

مع تكملة غير 

صحيحة

– 
)غير موجودة/

غير صحيحة(

– 
)غير موجودة(



0 درجات 
كّل إمكانّية أخرى 

3 ،2 ،0
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رقم 

السؤال

نوع 

السؤال

العالمات توجيهات لتحديد الدرجاتاإلجابة الصحيحة

الممكنة

اإلجابة:  )1( نعممفتوح12أ

مثال ممكن:

كتابة عدد أكبر من 200 في كّل واحد من 

األّيام الثالثة األولى، كتابة عدد موجب 

أصغر من 100 في اليوم الرابع وكتابة 

العدد 300 في اليوم الخامس ليكون 

مجموع كّل األعداد 1,000 بالضبط.

توزيع 

الدرجات

مثال

 درجتان

درجة 

واحدة

مثال فيه مجموع كّل األعداد 

هو 1,000 والعدد في اليوم 

الخامس هو 300، ولكّن 

 التقسيم بين باقي األّيام ال 

يتالء م مع الشروط المحّددة في 

السؤال.

0 درجات 
كّل إمكانّية أخرى 

2—0

اإلجابة:  )2( المفتوح12ب

شرح ممكن:

المسافة الكلّّية التي سبحتها نجوى هي 

1,000 متر. في األّيام الثالثة األولى 
سبحت أكثر من 600 متر، ولذلك فإّنها 

سبحت في اليوَمْين الرابع والخامس مًعا 

أقّل من 400 متر.

توزيع 

الدرجات

شرح

 درجتان

درجة 

واحدة

شرح يدّل على الفهم أّن المسافة 

الكلّّية التي سبحتها نجوى هي 

1,000 متر، ولكّن هذا الشرح ال 
يتطّرق بشكل صحيح إلى المسافة 

التي سبحتها في األّيام الثالثة 

األولى مًعا )أكثر من 600 متر( 

َو/أو ال يتطّرق بشكل صحيح إلى 

اليوَمْين الرابع والخامس. 

0 درجات 
كّل إمكانّية أخرى 

2—0
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دليل اإلجابات لالمتحان الداخلّي في الرياضّيات للصّف الثامن - الصيغة "ب"

 מחוון למבחן פנימי במתמטיקה 
לכיתה ח', טור ב', תשע"ד

 دليل اإلجابات لالمتحان الداخلّي في الرياضّيات، 

الصّف الثامن، الصيغة "ب"، 2014

رقم 

السؤال

نوع 

السؤال

العالمات توجيهات لتحديد الدرجاتاإلجابة الصحيحة

الممكنة

اإلجابة: x = –1 ،y = –2مفتوح13

طريقة حّل ممكنة:

إيجاد المجهول األّول:  

5x 7y 9
3x y 1/ ( 7)

5x 7y 9
21x 7y 7

16x 16
x 1

− =
− = − ⋅ −





− =
− + =





− =
= −

إيجاد المجهول الثاني:

 5 · ( – 1) – 7y = 9  

 – 5 – 7y = 9  

– 7y = 14

 y = –2

توزيع 

الدرجات

المجهول األّول 

 ،)y أو x(

يشمل تبيين 

طريقة حّل

 المجهول الثاني

 ،)y أو x(

يشمل/ ال يشمل 

تبيين طريقة حّل

4 درجات

تعويض صحيح 3 درجات

وتكملة غير 

صحيحة

-درجتان

)غير موجود(

 تعويض غير

صحيح

خطأ واحد في 

طريقة الحّل 

تكملة ناتجة عن 

الخطأ

درجة 

واحدة

خطأ واحد في 

طريقة الحّل 

خطأ واحد في 

طريقة الحّل 

0 درجات 
كّل إمكانّية أخرى 

4—0

اإلجابة: α = 75°مفتوح14

طريقة حّل ممكنة:

ACE = A = 65°

ألّن الزاويَتْين المتبادلَتْين اللَتْين بين 

مستقيَمْين متواِزَيْين متساويتان ]*[.

ECD = 40° )ُمعطى(

⇓

α = 75°

ألّن BCD هي زاوية مستقيمة. 

طريقة حّل ممكنة أخرى: 

حساب بواسطة النظرّيات التي تبحث في 

الزوايا المتناظرة التي بين مستقيَمْين 

متواِزَيْين ]*[، وفي مجموع زوايا المثلّث.

توزيع 

الدرجات

تعليل اإلجابةاّدعاءات

مشار إليه 

بـ ]*[
4 درجات

خطأ واحد 3 درجات

في الحساب

إجابة ناتجة 

عن الخطأ



—درجتان
)غير 

موجود/

غير 

صحيح(

كتابة قسم 

من االّدعاءات 

بشكل 

صحيح

—
)غير 

موجودة/غير 

صحيحة(



0 درجات 
كّل إمكانّية أخرى 

4—2 ،0
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מבחן פנימי 133 במתמטיקה לכיתה ח' )8( — טור ב'
دليل اإلجابات لالمتحان الداخلّي في الرياضّيات للصّف الثامن - الصيغة "ب"

 מחוון למבחן פנימי במתמטיקה 
לכיתה ח', טור ב', תשע"ד

 دليل اإلجابات لالمتحان الداخلّي في الرياضّيات، 

الصّف الثامن، الصيغة "ب"، 2014

رقم 

السؤال

نوع 

السؤال

العالمات توجيهات لتحديد الدرجاتاإلجابة الصحيحة

الممكنة

3 درجات اإلجابة: 4 كغممفتوح15أ
إجابة صحيحة

0 درجات 
كّل إمكانّية أخرى 

3 ،0

متعّدد 15ب

اخليارات

y = 15x )1( :درجتان اإلجابة

إجابة صحيحة

0 درجات 
كّل إمكانّية أخرى 

2 ،0

اإلجابة: كّل دالّة خّطّية مكتوبة بحسب مفتوح15ج

المبنى التالي:

 m ≥ 15 بشرط أن يكون  y = mx + b

b > 20 وكذلك

مالحظات:

إذا وقع خطأ في البند "ب"، يجب عدم   .1

خصم درجات في البند "ج" على إجابة 

 ناتجة عن هذا الخطأ، مثل:  

 إذا ُأشير في البند "ب" إلى اإلجابة

y = 3x ، وفي البند "ج" ُكتبت اإلجابة 

.y = 3x+25 :التالية

إذا ُكتبت دالّة خّطّية بحسب المبنى   .2

التالي: y = mx + 20  بشرط أن 

يكون m ≥ 15، يجب عدم خصم درجات. 

3 درجات 
إجابة صحيحة

0 درجات 
كّل إمكانّية أخرى 

3 ،0
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מבחן פנימי 133 במתמטיקה לכיתה ח' )8( — טור ב'
دليل اإلجابات لالمتحان الداخلّي في الرياضّيات للصّف الثامن - الصيغة "ب"

 מחוון למבחן פנימי במתמטיקה 
לכיתה ח', טור ב', תשע"ד

 دليل اإلجابات لالمتحان الداخلّي في الرياضّيات، 

الصّف الثامن، الصيغة "ب"، 2014

رقم 

السؤال

نوع 

السؤال

العالمات توجيهات لتحديد الدرجاتاإلجابة الصحيحة

الممكنة

متعّدد 16أ

اخليارات

5(x – 3) < 60 )4( :3 درجات اإلجابة
إجابة صحيحة

0 درجات 
كّل إمكانّية أخرى 

3 ،0

اإلجابة: )2(  المفتوح16ب

شرح ممكن بحسب التمثيل الجبرّي:   .I

تعويض في المتباينة:   .1

 x = 15 عّوضُت  — 
في المتباينة ووجدُت أّنها ال 

تتحّقق.

حّل المتباينة:   .2

 5(x – 3) < 60 / :5     — 
   x – 3 < 12 

x < 15

شرح ممكن آخر بحسب التمثيل   .II

 :
ّ
الكالمي

حسبُت وكانت النتيجة 60 وليست   —
أصغر من 60.

مالحظة: 

إذا وقع خطأ في البند "أ" يجب عدم خصم  

درجات في البند "ب" في إحدى الحاالت 

التالية: 

إذا كان الشرح ناتًجا عن الخطأ   —

ويستند على التمثيل الجبرّي الذي في 

.)I البند "أ" )بحسب الشرح

إذا كان الشرح صحيًحا ويستند على   —

التمثيل الكالمّي للسؤال )بحسب الشرح 

.)II

توزيع 

الدرجات

اإلشارة إلى الشرح

اإلجابة  

3 درجات

خطأ واحد في درجتان

الحساب أو في حّل 

المتباينة

إشارة ناتجة 

عن الخطأ 

0 درجات
كّل إمكانّية أخرى 

3 ،2 ،0



מיצ"ב    املدرسة   في  والنماء  النجاعة  مقاييس  امتحان   
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راما

السلطة القطرية

للقياس والتقييم في التربية
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מבחן פנימי 133 במתמטיקה לכיתה ח' )8( — טור ב'
دليل اإلجابات لالمتحان الداخلّي في الرياضّيات للصّف الثامن - الصيغة "ب"

 מחוון למבחן פנימי במתמטיקה 
לכיתה ח', טור ב', תשע"ד

 دليل اإلجابات لالمتحان الداخلّي في الرياضّيات، 

الصّف الثامن، الصيغة "ب"، 2014

رقم 

السؤال

نوع 

السؤال

العالمات توجيهات لتحديد الدرجاتاإلجابة الصحيحة

الممكنة

اإلجابة: y = –3x + 15مفتوح17أ

طريقة حّل ممكنة:

:m حساب قيمة

=
−
−

=
−

= −m 9 0
2 5

9
3

3

:b حساب قيمة

0 = 5 · (–3) + b  

b = 15

لذلك، فإّن معادلة المستقيم هي: 

y =  –3x + 15  

مالحظة:

يجب عدم خصم درجات إذا لم ُتبينَّ طريقة 

 .b أو حلساب قيمة m احلّل حلساب قيمة

توزيع 

الدرجات

m حساب قيمة 

b وقيمة

معادلة 

المستقيم

4 درجات

-3 درجات
)غير 

موجودة/غير 

صحيحة(

خطأ واحد في 

الحساب

معادلة ناتجة 

عن الخطأ

خطأ واحد في درجتان

الحساب

-
)غير 

موجودة/غير 

صحيحة(

 m حساب قيمة

فقط بشكل صحيح

-
)غير 

موجودة/غير 

صحيحة(

كتابة واحد من 

التمارين بشكل 

غير صحيح

معادلة ناتجة 

عن الخطأ

0 درجات
كّل إمكانّية أخرى 

4—2 ،0

درجتان اإلجابة: x < 5مفتوح17ب

إجابة صحيحة

0 درجات 
كّل إمكانّية أخرى 

2 ،0



מיצ"ב    املدرسة   في  والنماء  النجاعة  مقاييس  امتحان   

מדינת ישראל
משרד החינוך

راما

السلطة القطرية

للقياس والتقييم في التربية

دولة إسرائيل

وزارة التربية
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מבחן פנימי 133 במתמטיקה לכיתה ח' )8( — טור ב'
دليل اإلجابات لالمتحان الداخلّي في الرياضّيات للصّف الثامن - الصيغة "ب"

 מחוון למבחן פנימי במתמטיקה 
לכיתה ח', טור ב', תשע"ד

 دليل اإلجابات لالمتحان الداخلّي في الرياضّيات، 

الصّف الثامن، الصيغة "ب"، 2014

رقم 

السؤال

نوع 

السؤال

العالمات توجيهات لتحديد الدرجاتاإلجابة الصحيحة

الممكنة

اإلجابة: 15 إنش = xمفتوح18أ

طريقة حّل ممكنة:   .I
x2 + 202 = 252

x2 + 400 = 625

x2 = 225

   x = 15

طريقة حّل ممكنة أخرى:  .II

األعداد  15، 20، 25 هي ثالثّية   
فيثاغورّية، ولذلك، فإّن طول الضلع 

القصير للشاشة هو 15 إنش.

توزيع 

الدرجات

اإلجابةطريقة الحّل

3 درجات
خطأ واحد في الحساب درجتان

)I بحسب طريقة الحّل(

إجابة ناتجة 

عن الخطأ

كتابة معادلة / مترين 

بشكل صحيح بدون 

تكملة أو مع تكملة 

غير صحيحة )بحسب 

)I طريقة الحّل

-
)غير 

موجودة/

غير 

صحيحة(

0 درجات 
كّل إمكانّية أخرى 

3 ،2 ،0

اإلجابة: 344 إنش مرّبعمفتوح18ب

طريقة حّل ممكنة:

مساحة الشاشة واإلطار باإلنشات المرّبعة 

هي: 

(20 + 8)(15 + 8) = 28 ⋅ 23 = 644

مساحة الشاشة باإلنشات المرّبعة هي: 

20 · 15 = 300

لذلك، فإّن مساحة اإلطار باإلنشات المرّبعة 

هي:

644 – 300 = 344

 مالحظة:

إذا وقع خطأ في البند "أ"، يجب عدم خصم 

درجات في البند "ب" على إجابة ناتجة عن 

هذا الخطأ.

توزيع 

الدرجات

اإلجابةطريقة الحّل

3 درجات

خطأ واحد في درجتان

الحساب

إجابة ناتجة 

عن الخطأ 

درجة 

واحدة

حساب مساحة 

الشاشة واإلطار مًعا 

بشكل صحيح )644 

إنش مرّبع( بدون 

تكملة أو مع تكملة 

غير صحيحة

-
)غير 

موجودة/

غير 

صحيحة(

إضافة 4 إنشات )بدل 

من 8 إنشات( إلى 

كّل ضلع من أضالع 

الشاشة

 156 
إنش مرّبع

0 درجات 
كّل إمكانّية أخرى 

3—0 
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מבחן פנימי 133 במתמטיקה לכיתה ח' )8( — טור ב'
دليل اإلجابات لالمتحان الداخلّي في الرياضّيات للصّف الثامن - الصيغة "ب"

 מחוון למבחן פנימי במתמטיקה 
לכיתה ח', טור ב', תשע"ד

 دليل اإلجابات لالمتحان الداخلّي في الرياضّيات، 

الصّف الثامن، الصيغة "ب"، 2014

رقم 

السؤال

نوع 

السؤال

العالمات توجيهات لتحديد الدرجاتاإلجابة الصحيحة

الممكنة

اإلجابة: 1.905 مترمفتوح18ج

يجب قبول كّل عدد في المجال الذي بي 

  1.9 َو  2 )مبا في ذلك العددان 1.9 َو 2(.

طريقة حّل ممكنة:

الُبعد المفّضل عن شاشة التلفزيون 

بالسنتيمترات هو: 

3 · 2.54 · 25 = 190.5

الُبعد المفّضل عن شاشة التلفزيون باألمتار 

هو: 1.905 .

توزيع 

الدرجات

اإلجابةطريقة الحّل 

3 درجات

خطأ واحد في درجتان

الحساب

إجابة ناتجة 

عن اخلطأ

حساب الُبعد 

بالسنتيمترات بشكل 

صحيح (190.5) 

بدون تكملة أو مع 

تكملة غير صحيحة

 — 
)غير 

موجودة/ 

غير 

صحيحة(

0 درجات 
كّل إمكانّية أخرى 

3 ،2 ،0

اإلجابة: 2.5 شيقلمفتوح19

طريقة حّل ممكنة: 

x ميّثل ثمن الدفتر بالشيقل.
 3 · 25x  = 15(x + 10)  

75x = 15x + 150

 60x = 150

 x = 2.5

مالحظة:

يجب عدم خصم درجات إذا لم ُيكتب ما الذي 

يمّثله المتغّير.

توزيع 

الدرجات

اإلجابةطريقة الحّل

4 درجات

3 درجات
12.5 شيقل 
)سعر القلم(

كتابة معادلة / هيئة 

معادالت بشكل 

صحيح بدون تكملة 

أو مع تكملة غير 

صحيحة

-
)غير موجودة/

غير صحيحة(

درجة 

واحدة

كتابة التعابير 

اجلبرّية التالية 

كمعطيات فقط أو 

 كجزء من معادلة: 

25x ، 15(x + 10)

أو 

25(x – 10) ، 15x 

أو 

كتابة تعابير جبرّية 

ِقَيُمها متساوية 

بدون تكملة أو مع 

تكملة غير صحيحة

-
)غير موجودة/

غير صحيحة(

0 درجات 
كّل إمكانّية أخرى

4 ،3 ،1 ،0



מיצ"ב    املدرسة   في  والنماء  النجاعة  مقاييس  امتحان   

מדינת ישראל
משרד החינוך

راما

السلطة القطرية

للقياس والتقييم في التربية

دولة إسرائيل

وزارة التربية

السكرتارية التربوية 

13 

ראמ"ה	 	
  הרשות הארצית 

המזכירות	הפדגוגיתלמדידה והערכה בחינוך

133-MAT-014-8B-SOF-pnimi-p-arab, 13/31 313/31/14  133-03-08-01-02-02-013-014-05

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

מבחן פנימי 133 במתמטיקה לכיתה ח' )8( — טור ב'
دليل اإلجابات لالمتحان الداخلّي في الرياضّيات للصّف الثامن - الصيغة "ب"

 מחוון למבחן פנימי במתמטיקה 
לכיתה ח', טור ב', תשע"ד

 دليل اإلجابات لالمتحان الداخلّي في الرياضّيات، 

الصّف الثامن، الصيغة "ب"، 2014

رقم 

السؤال

نوع 

السؤال

العالمات توجيهات لتحديد الدرجاتاإلجابة الصحيحة

الممكنة

متعّدد 20أ

اخليارات

3 درجات اإلجابة: )2(  5
إجابة صحيحة

0 درجات 
كّل إمكانّية أخرى 

3 ،0

اإلجابة: 10π وحدات طول أو 31.4  مفتوح20ب

وحدات طول

يجب قبول كّل عدد في المجال الذي بين 

 31.4 َو 31.5 )بما في ذلك العددان 31.4 
َو 31.5(.

مالحظة:

إذا وقع خطأ في البند "أ"، يجب عدم خصم 

درجات في البند "ب" على إجابة ناتجة عن 

هذا الخطأ.  

فيما يلي إمكانّيات اإلجابات الناتجة عن 

 الخطأ:

 اإلجابة في البند 

20أ 

 االجابة في البند

20ب 
48π  25.12 أو

714π  43.96 أو

1020π  62.8 أو

درجتان 

إجابة صحيحة

0 درجات 
كّل إمكانّية أخرى 

2 ،0

متعّدد 21

اخليارات

P )2( :3 درجات اإلجابة
إجابة صحيحة

0 درجات 
كّل إمكانّية أخرى 

3 ،0


