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الصيغة "ب"، 2011 - دليل اإلجابات لإلنترنت - حتديث

تعليمات عاّمة للمصّححين

في جميع أسئلة االمتحان: إذا لم يكتب الطالب إجابة أو لم ُيشر إلى إجابة يحصل على صفر )0(.  *

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

في األسئلة المغلقة )متعددة اإلجابات( وفي كل بند في األسئلة المغلقة األخرى: إذا أشار الطالب إلى أكثر من إجابة   * 

واحدة يحصل على صفر )0(.  

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

إذا لم ُيطلب تبيين طريقة للحّل، فإن 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، وكأنه ال يوجد تعليل أو فحص.  *
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العالمات توجيهات لتحديد الدرجاتاإلجابة الصحيحةنوع السؤال

املمكنة

x = 8مفتوح1 درجتان  الجواب: 

إجابة صحيحة

0 درجات  

إجابة غير صحيحة

2 ،0

EFمفتوح2 الجواب: 

يجب أيًضا قبول كتابة 12 سم في   *
املكان املناسب على الرسم. 

يجب أيًضا قبول تساوي األضالع:  ** 

BC = EF

درجتان  

إجابة صحيحة

0 درجات  

إجابة غير صحيحة

2 ،0

x = –5مفتوح3  مالحظة: الجواب: 

ُيعتبر اخلطأ في نسخ التمرين 

واالستمرار بناًء على هذا اخلطأ إجابًة 

صحيحة.  

درجتان  

إجابة صحيحة

0 درجات  

إجابة غير صحيحة

2 ،0

3مغلق4

7
درجتان  )2( 

إجابة صحيحة

0 درجات  

إجابة غير صحيحة

2 ،0
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املمكنة

مغلق5

)صحيح/غير 

صحيح(

أ. 

غير صحيح االّدعاء

صحيح 

.1
 السّكان 

1
2

أقّل من 

يسكنون في تّل أبيب 

والمركز.

1 2

 السّكان يسكنون في 2.
1
4

القدس وضواحيها.

1 2

 السّكان 3.
1
5

أقّل من 

يسكنون في الجنوب.
1 2

3 درجات  

اإلشارة إلى ثالث إجابات صحيحة

درجة واحدة  

اإلشارة إلى إجابَتْين صحيحَتْين فقط

0 درجات  

كّل إمكانّية أخرى

3 ،1 ،0

3.1 مليونمغلق   )3( درجتان  ب. 

إجابة صحيحة

0 درجات  

إجابة غير صحيحة

2 ،0

الجواب:  °110 ، °70مفتوح6

 النظرية:

مجموع الزاويَتْين المتجاورَتْين هو 180°. 

يجب أيًضا قبول التعريف: "مقدار   *
الزاوية املستقيمة هو 180°".

 مالحظة: 

ُتعتبر كتابة مقدار الزاويَتْين °70 َو 110° 

 على الرسم إجابًة صحيحة. 

)حتى لو ُكتبتا بشكل معكوس(. 

تحديد 

الدرجات

 الجواب

)زاويتان(

النظرية

 3
درجات



 — درجتان
)غير موجودة/غير 

صحيحة(

—

)غير موجود/

غير صحيح(



0 درجات

كّل إمكانّية أخرى

3 ،2 ،0
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السؤال

العالمات توجيهات لتحديد الدرجاتاإلجابة الصحيحةنوع السؤال

املمكنة

الجواب:  )1(  نعممفتوح7

شرح ممكن )بواسطة الرسم(:

يجب قبول كّل شرح يتطّرق إلى نصف   *
الزاوية املستقيمة أو إلى الزاويَتْي 

القائمَتْي اللَتْي تكّونتا.

درجتان

شرح صحيح )يشتمل/ال يشتمل على 

إشارة إلى جواب( 

0 درجات  

ال يوجد شرح أو شرح غير صحيح 

)يشتمل/ال يشتمل على إشارة إلى 

جواب(

2 ،0

8x = –17مغلق8 3 درجات    )2( 

إجابة صحيحة

0 درجات  

إجابة غير صحيحة

3 ،0

13مغلق9

20
 )1(

درجتان  

إجابة صحيحة

0 درجات  

إجابة غير صحيحة

2 ،0

)2( مغلق10

2 ס"מ

3 ס"מ

3 درجات    

إجابة صحيحة

0 درجات  

إجابة غير صحيحة

3 ،0

سم

سم
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رقم 

السؤال

العالمات توجيهات لتحديد الدرجاتاإلجابة الصحيحةنوع السؤال

املمكنة

الجواب: )2( في الكعكة الثانية كانت مفتوح11 أ. 
كّمّية أكبر من الكاكاو.

I.  طريقة حّل ممكنة:   

كمية الكاكاو بالغرامات في الكعكة    
األولى كانت:

0.75 ⋅ 200 = 150  

كمية الكاكاو بالغرامات في الكعكة    

الثانية كانت:

0.53 ⋅ 300 = 159  

لذلك كمية الكاكاو في الكعكة الثانية    

كانت أكبر.

II. طريقة حّل ممكنة أخرى:   

%75 من 200 غم هي  150 غم.   

%50 من 300 غم هي أيًضا     
 150 غم.

بناًء على ذلك %53 من 300 غم هي    

أكثر من 150 غم.

 مالحظة: 

كتابة كمية الكاكاو الموجودة في كّل 

واحدة من الكعكَتْين )150 غم، 159 غم( 

بدون كتابة التمارين ُتعتبر طريقة حّل 

صحيحة. 

تحديد 

الدرجات

اإلشارة إلى طريقة الحّل

اإلجابة

يشتمل/ ال 3 درجات

يشتمل على 

إشارة إلى إجابة

حساب صحيح درجتان

لكمية الكاكاو في 

كعكة واحدة 

وحساب غير 

موجود/غير صحيح 

في الكعكة الثانية

يشتمل/ ال 

يشتمل على 

إشارة إلى إجابة

0 درجات  

إشارة إلى اجلواب الصحيح بدون   —
طريقة احلّل

كّل إمكانّية أخرى  —

3 ،2 ،0

1 كأس زيت مفتوح
1

4
الجواب:   ب. 

أو أّي متثيل آخر صحيح

درجتان  

إجابة صحيحة

0 درجات  

إجابة غير صحيحة

2 ،0
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رقم 

السؤال

العالمات توجيهات لتحديد الدرجاتاإلجابة الصحيحةنوع السؤال

املمكنة

(x + 4)3مغلق12  )3( درجتان  أ. 

إجابة صحيحة

0 درجات  

إجابة غير صحيحة

2 ،0

الجواب: 1–مفتوح ب. 

طريقة حّل ممكنة      .I  
)جبرّية(:  

3(x + 4) = 9

3x + 12 = 9 / –12

3x = 9 – 12

3x = –3 / :3

x = –1

طريقة حّل ممكنة      .II  
)حسابّية(:  

9

3
4 3 4 1− = − = −

 مالحظة:

ال ُتخصم درجات على خطأ مجرور من 

البند "أ" وتكملة بناًء على هذا الخطأ.

تحديد 

الدرجات

اإلجابةطريقة الحّل

3 درجات

"تخمي" اجلواب 

الصحيح وفحص 

اجلواب بشكل 

صحيح بداًل من 

تبيي طريقة احلّل



كتابة املعادلة/درجتان

التمرين بشكل 

صحيح  وخطأ 

واحد في طريقة 
احلّل

إجابة بناًء 

على اخلطأ   

درجة 

واحدة

كتابة  املعادلة/

التمرين  بشكل 

صحيح  بدون تكملة

—

0 درجات  

إجابة صحيحة بدون طريقة حّل   —
وبدون فحص

أكثر من خطأ واحد في طريقة   —
احلّل

كّل إمكانّية أخرى  —

3—0
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رقم 

السؤال

العالمات توجيهات لتحديد الدرجاتاإلجابة الصحيحةنوع السؤال

املمكنة

الجواب: x = –2مفتوح13

طريقة حّل ممكنة:

2 8

6

10

3
6

2 8 6 2 10

4 8 2 20

6 1

x
x

x

x x x

x x

x

+ − = + ⋅

+ − = +

− + = +

− =

/

( )

22 6

2

/ : ( )−

= −x

تحديد 

الدرجات

اإلجابةطريقة الحّل

4 درجات

"تخمين" الجواب 

الصحيح وفحص 

الجواب بشكل صحيح 

بواسطة التعويض 

بداًل من تبيين طريقة 

الحّل 



خطأ في نسخ التمرين/ 3 درجات

مرحلة من التمرين لم 

ُيقلّل من درجة صعوبة  

التمرين

إجابة 

بناًء على 

اخلطأ 

خطأ واحد في طريقة درجتان

احلّل 

إجابة 

بناًء على 

اخلطأ 

0 درجات  

خطأ أساسي في اختزال الكسور   —
إجابة صحيحة بدون طريقة حّل    —

وبدون فحص

أكثر من خطأ واحد في طريقة   —
احلّل

كّل إمكانّية أخرى  —

4—2 ،0

ADF = 75°مفتوح14 الجواب: 

يجب أيًضا قبول كتابة °75 في املكان   *
املالئم على الرسم. 

3 درجات  

إجابة صحيحة

0 درجات  

إجابة غير صحيحة

3 ،0
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الصيغة "ب"، 2011 - دليل اإلجابات لإلنترنت - حتديث

رقم 

السؤال

العالمات توجيهات لتحديد الدرجاتاإلجابة الصحيحةنوع السؤال

املمكنة

الجواب: 4مفتوح15 أ. 

 

درجتان  

إجابة صحيحة

0 درجات  
إجابة غير صحيحة

2 ،0

الجواب:  g(x) = 4x+12 مفتوح  مالحظة:ب. 

ال ُتخصم درجات بسبب خطأ مجرور 

من البند "أ" وتكملة بناًء على هذا الخطأ. 

تحديد 

الدرجات

a قيمةb الداّلةقيمة

3 درجات

—درجتان
)غير موجودة/
غير صحيحة(

درجة 

واحدة

—
)غير 

موجودة/

غير 

صحيحة(

—
)غير موجودة/
غير صحيحة(

—
)غير 

موجودة/

غير 

صحيحة(

—
)غير موجودة/
غير صحيحة(

0 درجات

كّل إمكانّية أخرى

3—0
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מחוון למבחן 53 במתמטיקה לכיתה ח', נוסח ב', 
התשע"א, 2011, מחוון לאינטרנט — עדכון  دليل اإلجابات لالمتحان 53 في الرياضّيات، الصّف الثامن،

الصيغة "ب"، 2011 - دليل اإلجابات لإلنترنت - حتديث

رقم 

السؤال

العالمات توجيهات لتحديد الدرجاتاإلجابة الصحيحةنوع السؤال

املمكنة

كّل عدد موجب أصغر من 0.9مفتوح16  .1 درجة واحدة  أ. 

إجابة صحيحة

0 درجات  
إجابة غير صحيحة

1 ،0

كّل عدد موجب يختلف عن     .2  
العدداملكتوب في البند "أ1"    

وأصغر من 0.9   

درجة واحدة  

إجابة صحيحة

0 درجات  
إجابة غير صحيحة

1 ،0

3x + 2.3 > 5مغلق  )2( 3 درجات  ب. 

إجابة صحيحة

0 درجات  

إجابة غير صحيحة

3 ،0

y)3(مغلق17

x

3

2

f

 

3 درجات  

إجابة صحيحة

0 درجات  

إجابة غير صحيحة

3 ،0
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دليل اإلجابات لالمتحان في الرياضيات للصف الثامن - الصيغة "ب"

מיצ"ב    املدرسة   في  والنماء  النجاعة  مقاييس  امتحان   
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מחוון למבחן 53 במתמטיקה לכיתה ח', נוסח ב', 
התשע"א, 2011, מחוון לאינטרנט — עדכון  دليل اإلجابات لالمتحان 53 في الرياضّيات، الصّف الثامن،
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رقم 

السؤال

العالمات توجيهات لتحديد الدرجاتاإلجابة الصحيحةنوع السؤال

املمكنة

 18 
)حّل جبرّي(

الجواب: x = –2 ، y = 0.5 أو (2،0.5–)مفتوح

طريقة حّل ممكنة:   .I 
)طريقة التعويض(:

2 3

2
3 5

2 3

2
3 5 2

6 10

5 10

y
x

y x

x
x

x x

x

− − =

− =







− = ⋅

− =
− =

/

/ : (−−
= −

− = − +
=

=

5

2

2 3 2 3

2 1 2

0 5

)

/

/ :

.

x

y

y

y

مالحظات: 

يجب قبول كّل واحدة من الطرق   *

الجبرّية التالية: 

مقارنة بي املعامالت/املعامالت   —
العكسية

طريقة التعويض: إيجاد أحد   —
املجهولَْي أو تعويض تعبير

تخمي اجلواب الصحيح   —
وفحص كامل )في املعادلَتْي(

 **   ال ُتخصم درجات إذا اسُتبدلت 

      x بـ y في الجواب النهائي فقط.
 *** ال ُتخصم درجات إذا لم ُتبيَّن 

     طريقة إيجاد المجهول الثاني. 

تحديد 

الدرجات

 اإلجابة طريقة الحّل

)إيجاد المجهوَلْين(

5 درجات

"تخمين" الجواب 

الصحيح وفحصه 

بشكل صحيح 

بواسطة التعويض )في 

المعادلَتْين( بداًل من 

تبيين طريقة الحّل 



خطأ في نسخ 4 درجات

التمرين/مرحلة من 

التمرين لم ُيقلّل من 

درجة صعوبة التمرين

إجابة بناًء على 

اخلطأ 

إيجاد املجهول األول 

)x أو y( بشكل صحيح 
بدون إيجاد املجهول 

الثاني أو خطأ واحد 

في إيجاد املجهول الثاني  

املجهول األول 

)x أو y( صحيح 
واملجهول الثاني 

غير موجود/غير 

صحيح

خطأ واحد في إيجاد 3 درجات

 )y أو x( املجهول األول

وتكملة بناًء  على اخلطأ

إجابة بناًء على 

اخلطأ 

خطأ واحد في إيجاد درجتان

 )y أو x( املجهول األول

وتكملة غير موجودة/

غير  صحيحة

-

)غير موجودة/ 

غير صحيحة(

0 درجات  
إجابة صحيحة بدون طريقة حّل   —

وبدون فحص 

أكثر من خطأ واحد في طريقة احلّل   —
)y أو x( إليجاد املجهول األول

كّل إمكانّية أخرى  —

5-2 ،0

إيجاد املجهول األول:

إيجاد املجهول الثاني:
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מחוון למבחן 53 במתמטיקה לכיתה ח', נוסח ב', 
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رقم 

السؤال

القيم توجيهات لتحديد الدرجاتاإلجابة الصحيحةنوع السؤال

للترميز

 18 

)حّل بيانّي(

الجواب: x = –2 ، y = 0.5 أو (2،0.5–)مفتوح

طريقة حّل ممكنة )بيانّية(:   .II

مثال ممكن جلدول قيم للمعادلة األولى:  

10–4x

9.56.5–5.5y

مثال ممكن جلدول قيم للمعادلة الثانية:  

50–3x

41.50y

 
10

9

8

7

6

5

4

3

2

1

0

–1

–2

–3

–4

–5

–6

–7

–8

–9

–10

x

y

1–9–11–12 3–3 5–5 7 9 112 4 6 8 10 12–7–8–10 –2–4–6

نقطة التقاطع هي: (2,0.5–)

الفحص:   
تعويض في املعادلة األولى:   

2 0 5 3

2
3 2 5

2

2
6 5

1 6 5

5 5

⋅ − − ⋅ − =

− + =

− + =
=

.
( )

ُحصل على قضّية صواب.    
تعويض في املعادلة الثانية:   

 
2 ⋅ 0.5 – 3 = –2

1 – 3 = –2

–2 = –2

  ُحصل على قضّية صواب.

مالحظات:

ال تخصم درجات إذا لم ُتكتب   *

جداول للقيم.

ال ُتخصم درجات إذا تّم تبديل   ** 

x بـ y في الجواب النهائي فقط.

تحديد 

الدرجات

طريقة 

الحّل

 اإلجابة 

)إيجاد 

المجهوَلْين(

الفحص

)تعويض 

الجواب في 

المعادلَتْين(

5 درجات

—4 درجات
)غير موجود/
غير صحيح 

في إحدى 

املعادلَتْي أو 

في كلَتْيهما(

 تبديل 3 درجات

 y ِبـ x
على الرسم

إجابة بناًء 

على اخلطأ

يشتمل/ ال 

يشتمل على 

فحص

رسم درجتان

صحيح  

خلط  بياني 

واحد، 

واخلط 

البياني 

الثاني غير 

موجود/ 

غير صحيح

-

)غير 

موجودة/ 

غير 

صحيحة(

-

)غير 

موجود/ 

غير 

صحيح(

عرض 

صحيح 

جلدولَي 

القيم 

بدون رسم 

اخلطوط 

البيانّية 

—
)غير 

موجودة(

—
)غير 

موجود(

0 درجات  

إجابة صحيحة بدون طريقة حّل   —
وبدون فحص 

كّل إمكانّية أخرى  —

5—2 ،0

?

?

?

?
?
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מחוון למבחן 53 במתמטיקה לכיתה ח', נוסח ב', 
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رقم 

السؤال

العالمات توجيهات لتحديد الدرجاتاإلجابة الصحيحةنوع السؤال

املمكنة

الجواب: مفتوح19  أ. 

 السفر في الطريق رقم 1 يكلّف 

 33 ش.ج .

 السفر في الطريق رقم 2 يكلّف 

24 ش.ج . 

طريقة حّل ممكنة:    

تكلفة السفر في الطريق رقم 1 بالشيقل 

اجلديد:

6
30

15
0 7 30 12 21 33⋅ + ⋅ = + =.

تكلفة السفر في الطريق رقم 2 بالشيقل   
اجلديد:

6
40

10
24⋅ =

مالحظات: 

ال ُتخصم درجات إذا ُكتبت اإلجابة   *
الصحيحة في مكان غير املكان 

املخّصص لها.  

ال ُتخصم درجات إذا اسُتبدلت   **
تكلفة السفر في الطريق رقم 1 

بالتكلفة في الطريق رقم 2 في  

اجلواب النهائي فقط.

 تحديد 

الدرجات

الطريق رقم 2الطريق رقم 1

 طريقة

احلّل

 طريقةاإلجابة

احلّل

اإلجابة 

تشتمل/ 4 درجات

ال تشتمل 

على طريقة 

حّل  



خطأ 3 درجات

واحد 

في 

احلساب

جواب 

بناًء على 

اخلطأ 

تشتمل/ 

ال تشتمل 

على طريقة 

حّل



——درجتان

— /تشتمل

ال تشتمل 

على طريقة 

حّل



درجة 

واحدة

تشتمل/ ——

ال تشتمل 

على طريقة 

حّل    



———

0 درجات  
أكثر من خطأ واحد في طريقة   —

حساب تكلفة السفر في الطريق رقم 

1 وحساب غير صحيح/غير موجود 
لتكلفة السفر في الطريق رقم 2.

كّل إمكانّية أخرى  —

4—0

6مغلق
15

0 7⋅ +x
x.

 )1(  
درجتان  ب.

إجابة صحيحة

0 درجات  
إجابة غير صحيحة

2 ،0
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מחוון למבחן 53 במתמטיקה לכיתה ח', נוסח ב', 
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الصيغة "ب"، 2011 - دليل اإلجابات لإلنترنت - حتديث

رقم 

السؤال

العالمات توجيهات لتحديد الدرجاتاإلجابة الصحيحةنوع السؤال

املمكنة

كّل عدد أكبر من 9 مفتوح20 أ. 
x > 9 :يجب أيًضا قبول تعميم احلّل  *

3 درجات  

إجابة صحيحة

0 درجات  

إجابة غير صحيحة

3 ،0

)3( مغلق ب. 

90

3 درجات  

إجابة صحيحة

0 درجات  

إجابة غير صحيحة

3 ،0
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מחוון למבחן 53 במתמטיקה לכיתה ח', נוסח ב', 
התשע"א, 2011, מחוון לאינטרנט — עדכון  دليل اإلجابات لالمتحان 53 في الرياضّيات، الصّف الثامن،
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رقم 

السؤال

العالمات توجيهات لتحديد الدرجاتاإلجابة الصحيحةنوع السؤال

املمكنة

الجواب: مساحة املرّبع ABDE هي 74 سم2.مفتوح21

طريقة حّل ممكنة: أ. 

بحسب نظرية فيثاغورس:  

52 + 72 = BD2   

25 + 49 = BD2 

BD2 = 74

مالحظات:

ال ُتخصم درجات إذا مّت حساب      * 
74 ولم ُيكَتب احلّل السالب    

    بحسب نظرية فيثاغورس. 

ال ُتخصم درجات إذا حصل الطالب   ** 
على إجابة قريبة من 74 نتيجة    

74 وتربيع النتيجة. حلساب   

حّل معادلة/مترين بشكل صحيح   *** 
)احلصول على النتيجة 74( بدون    

الكتابة بوضوح أّن مساحة املرّبع    

هي 74 سم2  ُيعتبر إجابة صحيحة.  

تحديد 

الدرجات

اإلجابةطريقة الحّل

 3
درجات



إيجاد طول ضلع املرّبع درجتان

بشكل صحيح وتكملة 

غير موجودة/غير 

صحيحة

–
)غير 

موجودة/غير 

صحيحة(

كتابة املعادلة/التمرين 

بشكل صحيح وخطأ 

واحد في التكملة

إجابة بناًء 

على اخلطأ

درجة 

واحدة

كتابة املعادلة/التمرين 

بشكل صحيح وتكملة 

غير موجودة أو أكثر من 

خطأ واحد في التكملة

–
)غير 

موجودة/غير 

صحيحة(

0 درجات  
إجابة صحيحة بدون طريقة حّل   —
كتابة معادلة/مترين بشكل غير   —

صحيح بحسب نظرية فيثاغورس

كّل إمكانّية أخرى  —

3—0

الجواب: مساحة الشكل اخلماسّي مفتوح ب. 
ABCDE هي 91.5 سم2.

طريقة حّل ممكنة:  

:BCD مساحة املثلث  
5 7

2

35

2
17 5

⋅ = = .

مساحة املربع ABDE بحسب البند "أ"   
هي 74 سم2. 

:ABCDE لذلك مساحة الشكل اخلماسّي  

91.5 סמ"ר = 17.5 + 74

 مالحظة:

ال ُتخصم درجات على خطأ مجرور من 

البند "أ" وتكملة بناًء على هذا الخطأ. 

تحديد 

الدرجات
اإلجابةطريقة الحّل

درجتان

درجة 

واحدة

كتابة مترين صحيح 

حلساب مساحة املثلث 

وتكملة غير موجودة/ 

غير صحيحة

–
)غير موجودة/
غير صحيحة(

–

0 درجات  
كّل إمكانّية أخرى

2—0

سم2
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رقم 

السؤال

العالمات توجيهات لتحديد الدرجاتاإلجابة الصحيحةنوع السؤال

املمكنة

21

)تكملة(

12مغلق 3 74+ ⋅  )3( درجتان  ج. 

إجابة صحيحة

0 درجات  
إجابة غير صحيحة

2 ،0

)2(مغلق22 أ. 

מטולה אמצעאילת
הדרך

 وسطإيالت

الطريق

املطلّة

3 درجات  

إجابة صحيحة

0 درجات  

إجابة غير صحيحة

3 ،0

90x + 60 (x – 2) = 480مغلق  )4( 3 درجات  ب. 

إجابة صحيحة

0 درجات  

إجابة غير صحيحة

3 ،0
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מחוון למבחן 53 במתמטיקה לכיתה ח', נוסח ב', 
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رقم 

السؤال

العالمات توجيهات لتحديد الدرجاتاإلجابة الصحيحةنوع السؤال

املمكنة

الجواب: مفتوح23

في أنبوب االختبار "أ": 6 سم3

في أنبوب االختبار "ب": 24 سم3

 طريقة حّل ممكنة:

x يمّثل كمية السائل بالسنتيمتر المكّعب في 
 أنبوب االختبار "أ" في بداية التجربة. 

4x يمّثل كمية السائل بالسنتيمتر المكّعب في 

 أنبوب االختبار "ب" في بداية التجربة. 

وبناًء على ذلك: 

4 9 9

3 18 3

6

x x

x

x

− = +
=

=
/ :

كانت كمية السائل في أنبوب االختبار "أ" في 

 بداية التجربة 6 سم3.

كانت كمية السائل في أنبوب االختبار "ب" 

في بداية التجربة 24 سم3 = 6 · 4  

مالحظة:

ال ُتخصم درجات إذا اسُتبدلت في 

اجلواب النهائي فقط كمية السائل في 

األنبوب "أ" بالكمية التي في األنبوب "ب".

 تحديد 

الدرجات

اإلجابةطريقة احلّل

5 درجات

"تخمي" اجلواب 

الصحيح وفحصه بداًل 

من تبيي طريقة احلّل



كتابة كمية 4 درجات

السائل بشكل 

صحيح في أحد 

األنبوَبْي فقط 

وكمية السائل 

في األنبوب 

اآلخر غير 

موجودة/ غير 

صحيحة

 كتابة كمية

السائل بشكل 

صحيح في 

األنبوَبْي بعد 

التجربة )15  

سم3،  15 سم3(

كتابة املعادلة/هيئة 

املعادالت بشكل 

صحيح وخطأ 

واحد في طريقة 
احلّل 

إجابة بناًء على 

اخلطأ

كتابة املعادلة/هيئة 3 درجات

املعادالت بشكل 

صحيح وبدون تكملة

—

درجة 

واحدة

كتابة إحدى 

املعادلَتْي التاليَتْي: 

4x = x + 9

4x + 9 = x – 9
أو معادلة موازية 

إلحدى املعادلَتي

إجابة بناًء على 

اخلطأ

0 درجات  

إجابة صحيحة بدون طريقة حّل   —
وبدون فحص

أكثر من خطأ واحد في طريقة احلّل  —
كّل إمكانّية أخرى   —

5-3 ،1 ،0

ْ
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شرح ممكن )بحسب زاويَتْين(:مفتوح24 أ. 

A متساوية في املثلَثْي ألنها زاوية  	

مشتركة. 

للمثلَثْي زاوية قائمة ألن ADF هي   

 زاوية مجاورة لزاوية املستطيل.

إذا كان في مثلَثْي زاويتان متساويتان 

فاملثلثان متشابهان.

يجب أيًضا قبول كتابة النظرية: إذا   *

كان في مثلَثْي زوايا متساوية فاملثلثان 

متشابهان.

 مالحظات: 

 *   كتابة جميع الزوايا على الرسم 
بشكل صحيح ُتعتبر إشارًة إلى    

جميع الزوايا بشكل صحيح.  

 ** ُيقبل أيًضا شرح سبب كون المثلَثْين 

     ADF و FEC متشابَهْين. 

ُتعطى الدرجات بحسب المكتوب في    

الجدول.  

 تحديد 

الدرجات

الشرح

ِذْكر الزوايا املتساوية )زاويتان على األقّل(4 درجات

كتابة شرح عاّم، مثل: إذا كانت في درجتان

مثلَثْي زاويتان متساويتان، فاملثلثان 

متشابهان.

 
0 درجات  

كّل إمكانّية أخرى

4 ،2 ،0
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السؤال
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املمكنة

24 

)تكملة(

مفتوح
  أو  1 : 3 ، 3

1

3
الجواب: 3 : 1 ،  ب1. 

أو كّل متثيل صحيح آخر   

*    يجب أيًضا قبول اجلواب 0.33  

 مالحظة: 

ال ُتخصم درجات إذا كانت اإلجابة 

صحيحة وليست مختصرة.  

 تحديد 

الدرجات

اإلجابة

درجتان

درجة 

واحدة

كتابة النسبة بي األضالع 

باحلروف بشكل صحيح، مثل: 

AB : AD أو AD : AB

0 درجات  
كّل إمكانّية أخرى

2—0

مفتوح
الجواب: 60 سم2 ب2. 

طريقة حّل ممكنة:  

DF = 5 )ُمعطى(

AB = 18 )ُمعطى(

نسبة التشابه بي املثلَثْي:    
 ABC َو ADF هي 3 : 1 أو 1 : 3

)بحسب البند "ب"(.

AD = 6     :إذن  

BD = 18 – 6 = 12     

من هنا فمساحة املستطيل هي:  

5 · 12 = 60

مالحظات: 

يجب قبول كتابة أطوال األضالع   *

AD َو BD (12 سم، 6 سم) بشكل 
صحيح وبدون شرح )ُتقبل أيًضا 

كتابة أطوال األضالع بشكل صحيح 

على الرسم(.

ال ُتخَصم درجات على خطأ مجرور   **

من البند "ب1" وتكملة بناًء على هذا 

اخلطأ. 

 تحديد 

الدرجات

اإلجابةطريقة الحّل

3 درجات

كتابة أطوال درجتان

   BD َو AD األضالع

(12 سم، 6 سم) 
بشكل صحيح 

بدون تكملة أو مع 

تكملة غير صحيحة

–
)غير 

موجودة/غير 

صحيحة(

0 درجات  
إجابة صحيحة بدون طريقة حّل  —

كّل إمكانّية أخرى  —

3 ،2 ،0


