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امنة, ٢٠٠٣-٢٠٠٤ّات للصفوف الثّياضيّرشد لتقييم اإلمتحان بالرُم
صيغة ب

ةّتعليمات عام
تي أعطاها التلميذ في صفحة اإلجابات.ّ يجب تسجيل رقم اإلجابة ال®ÆŒÆÂ©دة اخليارات ّفي األسئلة املتعد*
لة في املرشد وتسجيل العالمة املالئمة فيّعليمات املفصّفي األسئلة املفتوحة يجب تقييم اإلجابة حسب الت*

صفحة اإلجابات.

مدىإجابة صحيحةنوعرقم
عالمةالسؤالؤالّالس

بدون آلة حاسبة
1-0-----٦إجابة:1

م.خ.2

 (٢ نقطة)١إجابة كاملة:3
2-0خطأ حسابي واحد فقط  (١ نقطة)ة:ّإجابة جزئي

 (٢ نقطة)-----٣إجابة كاملة:4
2-0عويضّتعويض صحيح وحساب خاطئ أو تعويض خاطئ وحساب صحيح مالئم للتة:ّإجابة جزئي

(١ نقطة)

 (٢ نقطة)٣٦إجابة كاملة:5
2-0عويضّتعويض صحيح وحساب خاطئ أو تعويض خاطئ وحساب صحيح مالئم للتة:ّإجابة جزئي

(١ نقطة)

1-0ق بترتيب القسمة) (١ نقطة)ّة, يتعلّا: يساوي ١/٤ مرًات (ميكن أيضّال, يساوي ٤ مرإجابة كاملة:6

إشارة  نعم/ال  فقط, ال متنح نقاط:مالحظات
تعليل صحيح لإلجابة "ال" مينح نقطة حتى ولو كان حاصل القسمة غير صحيح
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مدىإجابة صحيحةنوعرقم
عالمةالسؤالؤالّالس

2-0إشارة > وتعليل رياضي صحيح  (٢ نقطة)إجابة كاملة:7

صحيح تعليل رياضي ّيقبل كل:مالحظات
ة تناقض بني اإلشارة > وبني التعليل (٠ نقطة)ّإذا كان ثم

x=20-1   إجابة: 8

x=40-1   إجابة: 9

1-0تبسيط صحيح لصورتي العدد,  إشارة <  (١ نقطة)إجابة كاملة: أ10

م.خ. ب10

1-0تبسيط صحيح لصورتي العدد, إشارة >  (١ نقطة)إجابة كاملة: أ11

1-0ق بترتيب القسمة)  (١ نقطة)ّة, يتعلّا: بـ ١/٢ مرًتني (ميكن أيضّمبرإجابة كاملة: ب11

 مع آلة حاسبة

2-0(٢ نقطة)  4x20–70=10إجابة كاملة:12
مترين فقط دون إجابة  (١ نقطة)ة:ّإجابة جزئي

عدم تخفيض نقاط بسبب خطأ حسابييجب مالحظة:

 رسم بياني

1-0إجابة: 13٤

1-0إجابة: 14١٢

1-0إجابة: 15٣
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مدىإجابة صحيحةنوعرقم
عالمةالسؤالؤالّالس

2-0نقطة)     (٢               x=-4إجابة كاملة:16
فقط تبسيط صحيح وجتميع حدود صحيح  (١ نقطة)ة:ّإجابة جزئي

2-0نقطة)     (٢          x=-7إجابة كاملة:17
فقط تبسيط صحيح وجتميع حدود صحيح  (١ نقطة)ة:ّإجابة جزئي

م.خ. 18

1-0نقطة)x=8  (1 إجابة كاملة:19

م.خ. 20

م.خ. أ21

2-0نقطة)     (x=10٢) ا: ً (ميكن أيض١٠إجابة كاملة:ب21
 نقطة)1  (ّمعادلة صحيحة بدون حلة:ّإجابة جزئي

 نقطة)1معادلة صحيحة حلساب سعر رغيi اخلبز (

ال تخفض نقاط إذا كان هناك خطأ حسابي واحد فقطمالحظة:

2-0نقطة)     (٢  أو تبسيط صورة العدد(x-10)4  إجابة كاملة:22
 فقط  (١ نقطة)x-10إيجاد صورة عدد لضلع املربع ة:ّإجابة جزئي

م.خ.23

2-0ا  (٢ نقطة)٢٨ً ولدإجابة كاملة:24
إيجاد عدد البالغني  (١ نقطة)ة:ّإجابة جزئي

مترين فقط, بدون إجابة نهائية  (١ نقطة)

1-0ا من املاء  (١ نقطة)٤٠ً لترإجابة كاملة:25

ة بحثّ مهم

1-٢0 متر26٠٠٠٬

1-٦0 دقائق27

28x1-٥٠٠0 أو بكلمات: عدد الدقائق ضرب  ٥٠٠
ا أخرىًمتر ٥٠٠  دقيقة ترتفع الطائرةّأو:  في كل

1-0دقيقة 29٢٦


