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41 M022106 

 -:السؤال 

  1إلى  5راكبًا ونسبة عدد األطفال إلى عدد الكبار  63عدد ركاب باص 

 ماعدد األطفال فى الباص؟

 : ..........................اإلجابة 
  M022106 اإلجابة رقم السؤال

 اإلجابات الصحيحة 
01 01 

 اإلجابات غير الصحيحة 
 (   4    63أو        4+  5)                       9 01
 (عدد الكبار)                    03 00
 (عدد األطفال )                      5 00
06 00                    (63 – 9  ) 
 أى إجابات أخرى غير صحيحة ومستبعدة  09

 بال إجابة 
 متروكة 99

 
 رمز اإلجابة المجال المعرفي المحتوى
 02 تطبيق أعداد

 



 

 

022 

(M022106-M03_05) 

 الدولة
عدد 
 العينة

 متروك 07 07 07 00 01 01
نسبة 
 0التحقق 

تايبيه 
 الصينية

287 0102 702 0100 1 107 0107 200 0102 

المتوسط 
 الدولي

347 7302 307 202 007 700 4000 0308 7302 

 00 0208 2707 008 104 100 403 00 747 مصر

 0003 704 2307 707 702 703 007 0003 042 األردن

 404 0804 2707 008 400 007 0104 404 0172 قطر

 

 :النتيجة

 :كانت نتائج الطلبة المصريين على هذا السؤال مقارنة بالنتيجة الدولية كما يلي

 91  % مننن الطلبننة المصننريين توصننلوا لصجابننة الصننبيبة انني بننين بلةننت النسننبة الدوليننة
ومع أ، النسنبتين منفضتنتان  أ أن % . 0.62وا لصجابة الصبيبة للطلبة الذين توصل

وهكننننذا كانننننت نسننننبتق  انننني التطبينننن  السنننناب  . نسننننبة الطلبننننة المصننننريين منفضتننننة جنننندا  
 % .9.62اقد بلةت نسبتق  عل سؤال مشابه . للدراسة

 1061 من الطلبة أفضقوا اي بل السؤال. 

 9261  %من الطلبة بذاوا السؤال. 

 بنننة المصنننريين المنفضتنننة تشنننير  لنننى تننن ل شنننديد اننني مضقنننومق  للنسنننبة  ن نتيجنننة الطل
وتطبيقاتقننا وأبنند مننن أن ت ننالج المشننكلة بمشنناركة ا الننة مننن الطلبننة وباسننت مال النمنناذ  

 .البسية والمواقل البياتية

 :األسئلة المشابهة

 ذا كانننت نسننبة عنندد ااشننجار الم مننر   لننى عنندد ااشننجار . شننجر  6.مزرعننة أشننجار بقننا  -9
 ما عدد ااشجار الم مر ؟ 2 لى  99لفارجية ا

 ذا كانت نسبة عدد طنب  . طالبا  من الصضين السابع وال امن 62اشترك اي ربلة مدرسية  -0
مننا عنندد طننب  الصننل ال ننامن .  2 لننى  .الصننل السننابع  لننى عنندد طننب  الصننل ال ننامن 

 .الذين اشتركوا اي الربلة



 

 

029 

ونسنبة عندد الطنب   لنى عندد الطالبنات . لبنا  طا 01عدد الطلبة اي الصل ال ناني المفنتلط  -.
 ما عدد الطالبات اي الصل؟.  6 لى  .

 :العالج المقترح

 :لم الجة ت ل الطب  بمضقو  النسبة م ال كالتالي للتوصل  لى القاعد  ال امة

 .يراجع مضقو  النسبة كما ورد اي سؤال ساب  -9

ت ننني  6 ل  2راكبننا  هنني  ..نسننبة عنندد ااطضننال  لننى عنندد الكبننار انني البننا  الننذ  يبمننل 
 .ركا  كبار 6أطضال يقابلق   2أنه يمكن ترتي  ركا  البا  ببيث كل 

كبننار ايكننون عنندد  6أطضننال و  2أو يمكننن توزيننع ركننا  البننا  انني مجموعننات جزئيننة انني كننل منقننا 
 أاراد  1=  6+  2=  اااراد اي كل مجموعة 

 مجموعات 6=  1÷  .0=  وعدد المجموعات الجزئية 

 02=  2×  6= عدد ااطضال اي كل مجموعة  × عدد المجموعات الجزئية = ن عدد ااطضال  ذ
 طضب  

ينضذ هذا النشاط عمليا  بان تست مل قطع دائر  للدألة على ااطضال وقطع مرب ة للدألة علنى الكبنار 
 .أو تست مل صور صةير 

 :الو رمزنا ل دد المجموعات الجزئية بالبرل س اإن 

 س  6= وعدد الكبار كلق    س  2= ضال كلق  عدد ااط

 وهو عدد ركا  البا  ..= س  6+ س  2ويكون 

 ويكون    ومنه              ..= س  1

  ×   2= س  ×  2= عدد ااطضال 

 

 
 

 

 .فير بتى يت زز مضقو  النسبة وتطبيقاتقاناقش أسئلة مشابقة لسؤال الدراسة باست مال النماذ  أوأ  وربط ذلك بالت مي  اا -0

 =  بد النسبة الذ  يم ل ااطضال 
 عدد الركا  كلق 

 مجموع بد  النسبة
 



 

 

020 

 

45 M022110 

 اوجد ناتج حاصل ضرب  -:السؤال 

 
 
  M022110 اإلجابة رقم السؤال

 اإلجابات الصحيحة 
01 0.21306 

00 
يوضح جزء من عمل الطالب  ولكن التقريب صحيح أو غير   0.21306

 صحيح
 اإلجابات غير الصحيحة 

01 
الخطأ فى مكان  10100613أو   00613أو  000613أو  000613

 العالمة العشرية
 الناتج مقرب  1000أو  10006 00
 أو أى إجابات مماثلة 106003أو  1016003 00
 أى إجابات أخرى غير صحيحة ومستبعدة  09

 بال إجابة 
 متروكة 99

 
 



 

 

02. 

 رمز اإلجابة المجال المعرفي المحتوى

 2004623 معرفة أعداد

   

 

 دولةال
عدد 
 العينة

 متروك 07 07 00 01 00 01

نسبة 
التحقق 

0 

تايبيه 
 الصينية

287 0107 1 704 1 108 0008 000 0107 

المتوسط 
 الدولي

347 2007 007 007 707 007 7700 307 2800 

 3703 203 7107 107 108 704 107 3704 747 مصر

 2102 4 77 700 702 008 1 2102 042 األردن

 7403 0707 7007 103 007 0000 104 7407 0172 قطر

 :التعليق

 %.2161بينما بلةت النسبة الدولية % 060.كانت نسبة اإلجابة الصبيبة للطلبة المصريين 

 :النتيجة 

 :كانت نتائج الطلبة المصريين على هذا السؤال مقارنة بالنتيجة الدولية كما يلي
 3704  %ا يكاائقنا اني بنين بلةنت النسنبة من الطلبة توصلوا لصجابة الصبيبة أو من

 %.2007الدولية للطلبة 

 704  % الفطنننننم انننننى مكنننننان )منننننن الطلبنننننة أفضقنننننوا اننننني التوصنننننل لصجابنننننة الصنننننبيبة
 .(ال بمة

 7107  % و مستب د أاجابوا اجابات غير صبيبة من الطلبة. 

 203  %من الطلبة تركوا اأجابة اارغة. 

 :ة قد ت ز   لى عد  أسبا  منقاتوصلوا لصجابة الصبيبل  ي ن للطلبة الذين 



 

 

026 

عد  وتنو  المضقنو  اأساسني لل بمنة ال شنرية النذا ادا النى عند  التوصنل للنتيجنة  -9
 الصبيبة 

 .ت ل الطب  اي بل المسملة  -0

 .اجراء عملية التر  ك ملية اساسية على اأعداد ت ل الطب  اي  -.

 

43 M032307 

 -:السؤال

جنيية للبطاقية الواحيدة  62أو  45أو  42 أسعار البطاقات لحفلة موسييقية ىيى إميا
جنييية للبطاقيية  62البطاقييات بسييعر   بطاقيية تييم بيعهييا وبييي    022ميين عييدد 

 .للبطاقة الواحدة  45من البطاقات بسعر   الواحدة وبي   

 جنية للبطاقة الواحدة؟ 42ما الكسر الذى يمثل البطاقات التى بيعت بسعر 

 .................................... -: اإلجابة

 
  M032307 اإلجابة رقم السؤال

 اإلجابات الصحيحة 
 أو مايساويها   01

 اإلجابات غير الصحيحة 
 أى إجابات أخرى غير صحيحة ومستبعدة  09

 بال إجابة 
 متروكة 99

 
 

 رمز اإلجابة المجال المعرفي المحتوى

 أو ما يكافئها      قتطبي أعداد



 

 

022 

 

(M032307-M03_09) 

 الدولة
عدد 
 العينة

 متروك 07 01
نسبة 
 0التحقق 

تايبيه 
 الصينية

287 3708 7804 008 3708 

المتوسط 
 الدولي

347 0804 2300 7707 0804 

 808 0000 0700 808 747 مصر

 0007 0408 0702 0007 042 األردن

 402 ..70 0702 402 0172 قطر

 

 122زد للبطاقنة الوابند ، منن النن  2.زد أو   92أس ار البطاقات لبضلنة موسنيقية هني  منا 
البطاقنننات     زد ،   2.البطاقنننات بينننع بسننن ر الوابننند    بطاقنننة المباعنننة،         

 .زد  92بيع بس ر الوابد  

 د للبطاقة الوابد ؟ز   92ما الكسر الذ  يم ل البطاقات التي بس ر 

 : .......................اإلجابة

 :النتيجة 

 :كانت نتائج الطلبة المصريين على هذا السؤال مقارنة بالنتيجة الدولية كما يلي

 161  % مننن الطلبننة توصننلوا لصجابننة الصننبيبة أو مننا يكاائقننا انني بننين بلةننت النسننبة
 .وهذه نسبة منفضتة جدا  % . 9166الدولية للطلبة 

 1.69  % بنل مشنطو  أو ممبني )من الطلبة أفضقوا اي التوصل لصجابة الصبيبة
 (.أو بل غير مقروء أو ب يدا  عن المطلو 

 9161 %من الطلبة بذاوا السؤال. 

 962  %من الطلبة ل  يصلوه. 



 

 

02. 

 : ن النس  المنفضتة للطلبة الذين توصلوا لصجابة الصبيبة قد ت ز   لى عد  أسبا  منقا

َ   وجود م لومات -6  (.عدد البطاقات وأس ار البطاقات. )زائد  قد تكون عنصرا  مشوشا 

 .ت ل الطب  اي بل المسملة  -2

 .ت ل الطب  اي أجزاء ال مليات على الكسور -.

 :األسئلة المشابهة

   المبلن  وأفنذ مناهر     تقاس  أبمد وماهر وس د مبلةنا  منن المنال، وأفنذ أبمند     -9
   ما الكسر الذ  يم ل ما أفذه س د؟المبل

ااشنجار زيتنون    مزرعة لألشجار الم مر  تبوا أشنجار زيتنون وعنن   ذا كاننت    -0
 اما الكسر الذ  يم ل أشجار ال ن ؟. ااشجار تين    و  

بتنور منن ال     أشنفا ،  ذا كنان  092أقامنت مدرسنة أمسنية موسنيقية بتنرها  -.
مننا الكسننر الننذ  يم ننل . البتننور مننن ا بنناء والبنناقي مننن المنندعوين   اامقننات و 

 المدعوين اي الضل؟

 :يمكن عب  ت ل الطب  اي بل م ل هذا السؤال اي

 (.الجمع والطر )مراج ة الطب  اي ال مليات على الكسور  -9

تركيننز علننى تبدينند الم لومننات الزائنند  زينناد  اأهتمننا  مننن قبننل الم لمننين ببننل المسننملة مننع ال -0
  َ  .استب ادها كي أ تكون عنصر مشوشا 

 .بطاقة 122البقائ  الم طاه عدد البطاقات المباعة : أاق  السؤال

 .د2.البطاقات المباعة س ر الوابد         

 .زد 92البطاقات المباعة س ر الوابد        

 .زد 92لكسر الذ  يم ل البطاقة التي بي ت بس ر والمطلو   يجاد ا 

 .زد 92أفطط كي أجد الكسر الذ  يم ل البطاقات التي بي ت بس ر 

 .9واطر  المجموع من     ،    أجمع الكسرين   

وهننننا أأبننند أن عننندد البطاقنننات المباعنننة وأسننن ار البطاقنننات لنننيس لقنننا عبقنننة بالبنننل اقننني  



 

 

021 

 .ت زائد م لوما

 =  =         أبل 

 .د 92من البطاقات المباعة، بي ت بس ر      =        

  ذا  البل الصبيح    اتبق        

ل اي كل موتوع والطلن  وتجدر اإلشار  هنا  ل أهمية است مال البوار والمناقشة عند مناقشة مسائ
 نن  اسننت مال أسننلو  المجموعننات المت اونننة .  لننى الطننب  تقنني  تبريننر لكننل فطننو  مننن فطننوات البننل

َ  تكلينننل الطلبنننة ببنننل مسنننائل بصنننور  اردينننة، ومتننناب تق  . والتننني تتننن  طلبنننة بقننندرات مفتلضنننة وأفينننرا 
 .إلرشاده  واست مال الم ال المتاد لتصبيح تضكير الطال  عندما يفطئ



 

 

021 

 

47 M032523 

 -:السؤال 

 ذا كاننننت . تصننننع داننننا ك كنننة أكبنننر منننر  ونصنننل منننن بجننن  الك كنننة الموجنننود  اننني الوصنننضة
كو  منن السنكر، امنا عندد أكنوا  السنكر    الك كة اي الوصضة تبتا            

 التي تبتاجقا دانا لصنع ك كه؟

      ( أ

  )      

     )  

 (     د
 

 رمز اإلجابة المجال المعرفي المحتوى
 ب تطبيق أعداد

 

(M032523-M03_10) 

 الدولة
عدد 
 العينة

نسبة 
االجابة 
 الصحيحة

 

 متروك
 د ج ب أ

 1 007 0307 0107 307 0107 287 تايبيه الصينية

 200 0707 7200 7004 7007 7004 344 المتوسط الدولي

 703 7307 7107 70 0702 70 747 مصر

 407 70 7700 0704 7302 0704 042 األردن

 007 0007 7307 7402 7803 7402 0172 قطر

 



 

 

021 

 :النتيجة

 :كانت نتائج الطلبة المصريين على هذا السؤال مقارنة بالنتيجة الدولية كما يلي
  9162 %  ( .البديل أ )    من الطلبة لصجابة الفطم    

 09 %   اني بنين بلةنت ( البنديل  )    من الطلبة توصلوا لصجابنة الصنبيبة
 %. 0166النسبة الدولية للطلبة الذين توصلوا لصجابة الصبيبة 

 .260 %   (.البديل  )    من الطلبة توصلوا لصجابة الفطم 

 0.6. %    ( .البديل د)    من الطلبة توصلوا لصجابة الفطم 

 06. %من الطلبة بذاوا السؤال. 

 262  %من الطلبة ل  يصلوه. 

يببد من هذه النتائج نسبة الطلبة المصنريين النذين توصنلوا لصجابنة الصنبيبة هني أقنل نسنبة بنين 
واعتقنند أن أبنند ااسننبا  انني ذلننك هننو صننياغة . نسنن  الطلبننة الننذين توصننلوا للبنندائل الفطننم

صياغة غير الواتبة مصبوبة اي تسرع الطال  عنند قراءتنه للمسنملة تج لنه اال. المسملة 
أدننق  لن  ينتبقنوا     االطلبة الذين توصلوا لصجابة   . يتجه اي تضكيره اي اأتجاه الفطم

  "     تصل" لى كلمة مر  بل شد انتباهق  كلمة 

  :  وقس  آفر منق  جمع 

 .ااعتقد أنق  أفطموا اي التر       أما الطلبة الذين توصلوا لصجابة   

الصننبيح  عنندد ال ينننةبيننث تننربوا الكسننرين وأبقننوا علننى      
9. 

 -:ااسئلة المشابقة 

كيلنو كةن  ووزن اافنرا قندر وزن ااولنى منر  ونصنل كن    كتلتان وزن وابد  منقا    -9
 غراما  وزن ال انية؟

                   -             -      - أ
         -د

ترينننند سننننلمى أن تصنننننع ك كننننة بجمقننننا مننننرتين ونصننننل بجنننن  الك ك ننننة الموجننننود  انننني  -0
كةننن  منننن الطبنننين، اكننن  كيلنننو     ذا كاننننت الك كنننة اننني الوصنننضة تبتنننا   لنننى   .. الوصنننضة



 

 

092 

َ  من الطبين ستبتا  سلمى لصنع ك كتقا؟  غراما 

        -د        -           -    0 -أ
 

امنا طنول أفينه . منر  المتر ، وطول أفيه أكبنر منن طولنه بنن         طول اايز   -.
 باامتار؟

        -د        -           -    -أ
 

 :العالج المقترح

اقراء  المسملة قنراء  .  ن المشكلة ااولى اي بل م ل هذا السؤال يمكن بلقا اي طريقة بل المسملة
أمننا الشننن  . يئ المطلننو متمنيننة واابصننة هنني الفطننو  ااولننى لتبديننند البقننائ  الم طننا  والشنن

ال نناني اننيمكن بلننه انني مراج ننة الطننب  بتننر  كسننر ب نندد كسننر  وربطننه بم لومننات بسننيطة 
 .ي راقا الطال 

ي نود  لنى اإلجابنة ان اعتبارهنا     التمكيند علنى أن     -9
 .   الفطم  

 :است مال فاصية توزيع لتر  على الجمع -0

وهننى اإلجابننة     
 الصبيبة

َ  نبننو أرزميننة تننر  ااعننداد الطبي يننة تننر   -. اإننننا  .2×  1ويمكننن ربطقننا أيتننا 
وبالم ننل عننند ( فاصننية التوزيننع) .2 عنندد ال ينننةبمكونننات  1 عنندد ال ينننةنتننر  
    عندد ال يننةبمكونات         ايب  تر  الكسر      اي       تر   
 .وهو تطبي  لفاصية التوزيع 

 . ن عملية ربط أ  اكر  رياتية بماكار سابقة أو بنموذ  بسي يساعد على اقمقا وعد  نسيانقا

التركيز على فوارزمية تر  كسر ب دد كسر  وتدري  الطب  عليقا من : وأفيرا   -6
 :  فبل بل أسئلة م ل 



 

 

099 

 
 :يقة أولىطر 

 

 

 :طريقة  انية

 

 
 .بل مسائل تتتمن تر  كسر ب دد كسر  كااسلة المشابقة -2



 

 

090 

 

41 M032701 

 -:السؤال 
 

 
 

 رمز اإلجابة المجال المعرفي المحتوى
 ج تطبيق أعداد

 

(M032701-M03_11) 

 الدولة
عدد 
 العينة

نسبة 
االجابة 
 الصحيحة

 نسبة االستجابة على البدائل

 متروك
 د ج ب أ

 107 003 7407 707 104 7407 287 تايبيه الصينية

 003 707 0802 304 708 0802 344 المتوسط الدولي

 107 0702 0000 707 204 0000 740 مصر

 7 0007 0302 307 707 0302 042 األردن

 000 7000 2703 0203 8 2703 0172 قطر

 



 

 

09. 

:النتيجة  

بينمنا كاننت ، % 0000ين أجنابوا  جابنة صنبيبة عنن هنذا السنؤال النذكانت نتائج الطلبنة المصنريين 
وقند يرجننع ذلننك  لنى عنند  قندر  الطننب  علننى تودينل الم لومننات الموجننود  %  0802النسنبة الدوليننة 

 :وقد توزعت افتيارات الطلبة المصريين على بدائل السؤال كما يليلصجابة على السؤال 
    

 (أ ) افتاروا البديل %  204

 (. )افتاروا البديل %  707

 ..وهو اإلجابة الصبيبة(  )افتاروا البديل %  0000

 ( د ) افتاروا البديل %  0702

 .بذاوا السؤال أو ل  يصلوا  ليه% 107

 :العالج والمقترح

مباولة توتيح الم لومة للطالن  وتدريبنه علنى النربط بنين منا يضقمنه وي رانه منن م لومنات ومباولنة 
هنننو أك نننر البننندائل ( د)يببننند منننن نتنننائج الطلبنننة المصنننريين أن البنننديل و . تودينننل ذلنننك انننى اإلجابنننة

يرجع النى عند  اتقنان الطالن  لجندول التنر  وكنذلك الفطم افتاره الطلبة وأدن أن السب  اي ذلك 
 .ين للوصول الى الناتج الصبيحعدد ال ينةال بقة المراد التوصل اليقا وهى قسمة 

 :ولم الجة ذلك

اتبديند الم طينات ودألتقنا . ااولنى لبنل أ  مسنملة هني قنراء  المسنملة واقمقنا أكد على أن الفطنو 
قنند يكننون ب ننب الطلبننة الننذين أفطننموا انني بننل . يسنناعد الطالنن  علننى تبدينند الطرينن  نبننو المطلننو 

كننند ملنننذلك يجننن  التال بقنننة ال كسنننية لل ملينننات كنننالجمع والطنننر  وكنننذلك التنننر  السنننؤال أ ي رانننون 
 .على

  .عداد وتاكيد ال بقة بينقاال مليات على اأ
  .اأك ار من المسائل البياتية المرتبطة بال مليات البسابية



 

 

096 

 

40 M032704 

 -:السؤال 
 

 
 

 رمز اإلجابة المجال المعرفي المحتوى
 ب تطبيق أعداد

 

(M032704-M03_12) 

 الدولة
عدد 
 العينة

نسبة 
االجابة 
 الصحيحة

 نسبة االستجابة على البدائل

 متروك
 د ج ب أ

 104 007 407 8702 404 8702 287 تايبيه الصينية

 708 807 0400 2702 07 2702 344 المتوسط الدولي

 704 0407 0804 2108 0704 2108 747 مصر

 7 703 0708 2700 0700 2700 042 األردن

 007 0308 7803 7700 0803 7700 0172 قطر

 



 

 

092 

 :التعليق
بينما بلةت النسبة % 2261يبة للطلبة المصريين على السؤال بلةت نسبة اإلجابة الصب 

 .وقد يرجع ذلك  لى عد  قدر  الطال  على تطبي  عبقة التناس  الطردا باارقا % 2162الدولية 
 

 :النتيجة

، انني بنننين % 2702النسننبة المئويننة الدوليننة للطلبننة الننذين أجننابوا  جابنننة صننبيبة عننن هننذا السننؤال 
وقنند توزعننت افتيننارات الطلبننة %  2108مصننريين الننذين أجننابوا  جابننة صننبيبة بلةننت نسننبة الطلبننة ال

     :المصريين على بدائل السؤال كما يلي

 (أ ) افتاروا البديل %  0704

 وهو اإلجابة الصبيبة (. )افتاروا البديل %  2108

 (  )افتاروا البديل %  0804

 ( د ) افتاروا البديل % 0407

 .ل  يصلوا  ليهبذاوا السؤال أو %  704

 :العالج والمقترح

 .مباولة توتيح التناس  الطردا باارقا  بمم لة ك ير 

هنو أك نر البندائل الفطنم افتناره الطلبنة وأدنن أن (  )يببد من نتائج الطلبة المصريين أن البديل و 
طنم اني ويرجع ذلك الى زياد  نسبة التفمين أنه أ توجند عبقنة بنين المتةينرات والفالسب  اي ذلك 

 الناتج مما يدلل على ان اأفتيار مبنى على التفمين 



 

 

09. 

 

02 M032525 

 

 
 

 رمز اإلجابة المجال المعرفي المحتوى
 أ تطبيق أعداد

 

(M032525-M03_13) 

 الدولة
عدد 
 العينة

نسبة 
االجابة 
 الصحيحة

 نسبة االستجابة على البدائل

 متروك
 د ج ب أ

 1 202 000 0.2 82 82 287 تايبيه الصينية

المتوسط 
 الدولي

347 2004 2004 0807 0004 0400 700 

 000 0407 0203 7402 4708 4708 740 مصر

 007 0400 0107 0702 2002 2002 042 األردن

 007 0207 7704 7003 7802 7802 0172 قطر

 



 

 

091 

 :النتيجة

نمنننا بلةنننت النسنننبة بي% 6061بلةنننت نسنننبة اإلجابنننة الصنننبيبة للطلبنننة المصنننريين علنننى هنننذا السنننؤال 
 .وقد يرجع ذلك  لى فلط الطب  للترتي  أ ناء اقمق  ل ملية القسمة% 2966الدولية 

، انني بننين % 2004النسننبة المئويننة الدوليننة للطلبننة الننذين أجننابوا  جابننة صننبيبة عننن هننذا السننؤال و 
لطلبننة وقنند توزعننت افتيننارات ا%  4708بلةننت نسننبة الطلبننة المصننريين الننذين أجننابوا  جابننة صننبيبة 

  :المصريين على بدائل السؤال كما يلي

 وهو اإلجابة الصبيبة (أ ) افتاروا البديل %  4708

 (. )افتاروا البديل %  7402

 (  )افتاروا البديل %  0203

 (..د ) افتاروا البديل %  0407

 .بذاوا السؤال أو ل  يصلوا  ليه% . 000

 :العالج والمقترح

 .  مضقو  القسمة باأشارات ومةزا كل سؤالمباولة توتيح الم لمين للطب

هو أك ر البندائل الفطنم افتناره الطلبنة وأدنن أن (  )يببد من نتائج الطلبة المصريين أن البديل و 
 فلط الطلبة بين مضقومى التر  والقسمة السب  اي ذلك 

 :ولم الجة ذلك

اتبديند الم طينات ودألتقنا  .أكد على أن الفطنو  ااولنى لبنل أ  مسنملة هني قنراء  المسنملة واقمقنا
قنند يكننون ب ننب الطلبننة الننذين أفطننموا انني بننل . يسنناعد الطالنن  علننى تبدينند الطرينن  نبننو المطلننو 

 .عداد لذلك يج  التاكد علىاالتر  وقسمة السؤال أ ي راون القاعد  اأساسية 

  .ا منقاأمتى استفدا  ( التر  والقسمة)مضقو  ال ملية 

  .و القسمةأات سواء اى التر  الت رل على قاعد  اأشار 
 
 
 
 



 

 

091 

 

04 M042001 

 -:السؤال

 أي من األعداد أدناه يساوي عشرة ماليين وعشرين ألفًا وثالثين؟

  9202.2 -أ

 - 922022.2 

 - 920222.2 

 9202222.2 –د 
 

 رمز اإلجابة المجال المعرفي المحتوى
 ب معرفة أعداد

   

(M042001-M04_01) 

 الدولة
عدد 
 العينة

سبة ن
االجابة 
 الصحيحة

 نسبة االستجابة على البدائل

 متروك
 د ج ب أ

 100 704 0008 8707 008 8707 280 تايبيه الصينية

 107 0002 0203 3402 004 3402 344 المتوسط الدولي

 103 7207 7107 7200 0003 7200 740 مصر

 107 7408 74 77 0807 77 027 األردن

 107 0807 0704 2707 8 2707 0108 قطر

 :النتيجة

 :كانت نتائج الطلبة المصريين على هذا السؤال مقارنة بالنتيجة الدولية كما يلي

 916. % ( .أ ) من الطلبة افتاروا البديل الفطم     

 .261 % وهنننو اإلجابنننة الصنننبيبة اننني بنننين بلةنننت النسنننبة (  )منننن الطلبنننة افتننناروا البنننديل



 

 

091 

 %.662.صبيبة الدولية للطلبة الذين أجابوا  جابة 

 0261 % من الطلبة افتاروا البديل الفطم( .) 

 0260 % (.د)من الطلبة افتاروا البديل الفطم 

 26. %من الطلبة بذاوا السؤال. 

يببنند انفضنناب نسننبة الطلبننة المصننريين بشننكل عننا  ومقارنننة بالنسننبة الدوليننة، رغنن  أن قننراء  رمننوز 
ويجننن  أن يتقنقنننا الطالننن  اننني سنننن . سنننا ااعنننداد وكتابتقنننا منننن المقنننارات ااساسنننية اننني الب

 .وهذا يشير اي اعتقاد   لى أن الطال  أ ي رل تصنيضات المنازل وقيمقا. مبكر 

 :األسئلة المشابهة

 أ  من ااعداد أدناه يساو  سب ة مبيين ألل وتس مائة وفمسون؟ -9

 1.22212222 -             1.22122 -             1.122 -أ

َ  وتس ة؟أ  من ااع -0  داد أدناه يساو  فمسة مبيين وسب ة و ب ون ألضا 

 22.12221 -           22.1221 -           2.1221 -أ
 2.12221 -د 

 أ  من ااعداد أدناه يساو   مانية مبيين وأرب ة آأل ووابد؟ -.

 -د  12262229 -  1262229 -  1622229 -أ
1226229 

 :العالج المقترح

 :كلة الطلبة مع هذه المقار  بالفطوات التاليةيتركز عب  مش

والتمكيد على القي  المنزلينة لقنا ( ا باد وال شرات والمئات)البدء بمراج ة المنازل ال بث ااولى  -9
 .إلدقار أساس الندا  ال شر 



 

 

002 

َ  م ل -0  :لألعداد الكبير  يقد  تجميع المنازل كل  بث منازل تشكل وبده أكبر وت طيقا اسما 

 خانة اآلحاد

 أو دورة اآلحاد

 خانة األلوف

 أو دور  االول

 خانة الماليين

 أو دورة الماليين

 مئات عشرات آباد مئات عشرات آباد مئات عشرات آباد

لمسنناعدته علننى قرائننه أو وتننع نقنناط تم ننل المنننازل  عنندد ال ينننةوينندر  الطننب  علننى تقسنني  رمننز 
وي نزز ذلنك باسنت مال لوبنة . عدد ال يننةرمز    كتابة ( أو دورات)وتقسيمقا  لى فانات 

 .الجيو  المقسمة والم نوية كما ورد أعبه

 .المراج ة المستمر  للطلبة اي قراء  رموز ااعداد وكتابتقا وعلى اترات زمنية غير منتدمة -.



 

 

009 

 

00 M042022 

 -:السؤال
 

 
 

 رمز اإلجابة المجال المعرفي المحتوى
 ج معرفة أعداد

 

 :النتيجة
بينما بلغت نسبة اإلجابة %( 4400)بلغت النسبة الدولية لإلجابة على ىذا السؤال 

وىى نسبة منخفضة جدًا وقد يرج  ذلك إلى عدم معرفة %( 7004)الصحيحة للطلبة المصريين 
 .الطالب الجيدة باألعداد األولية

 
 :العالج

 .األولى للطالب عدد العينةتوضيح مفهوم  



 

 

000 

(M042022-M04_02) 

 ولةالد
عدد 
 العينة

نسبة 
االجابة 
 الصحيحة

 نسبة االستجابة على البدائل

 متروك
 د ج ب أ

تايبيه 
 الصينية

280 0104 007 3 0104 03 104 

المتوسط 
 الدولي

347 4400 7407 0404 4400 0707 407 

 003 0204 7004 7707 7700 7004 740 مصر

 707 0107 21 0207 7700 21 027 األردن

 003 0407 7107 71 7700 7107 0108 قطر

 



 

 

00. 

 

 06- 01 - 05- 03 M042304 A –B –C -D 

 -:السؤال 

 :السباق الثالثي

السباق الثالثي ىو عبارة عن سياق يتنافس فيه الرياضيون في السباحة ثم على الدراجية ثيم فيي 
ويعتبر الشيخص األول اليذي ينهيي كافية مراحيل السيباق ىيو . الجري عبر مسافات محددة

 .الفائز

 4تنافست كل من مايا وسارة ونور م  بعضهن البعض في السباق الثالثي، إذ تألف السباق من 
كيلييو متيير  45كيلييو متيير وبعييد ذلييك 12كيلييو متيير سييباحة متبوعييًا بركييوب الدراجيية لمسييافة 

 .جري

اسيتغرقت ماييا . دقيقية 05كانت سارة األولى فيي السيباحة وقطعيت مسيافة الكيليو متير خيالل  - أ
 .دقائق أكثر من مايا 5ائق كثر من سارة، واستغرقت نور دق 42

 :استعمل ىذه المعلومات إلكمال جدول السباحة

 نور سارة مايا السباحة

  02  (الدقائ )   الوقت

 
  M042304A اإلجابة رقم السؤال

 اإلجابات الصحيحة 
 41،  نور     65مايا    01

 اإلجابات غير الصحيحة 
 61نور     ،  65مايا   01
 أى إجابات أخرى غير صحيحة ومستبعدة  09

 بال إجابة 
 متروكة 99



 

 

006 

كيلو متنر بالسناعة طيلنة مسنااة  2.وصل م دل سرعتقا  لى . كانت مايا ااولى على الدراجة  - 
دقيقننة أك ننر مننن  92دقننائ  أك ننر مننن مايننا واسننتةرقت نننور  92اسننتةرقت سننار  . كنن   62الننن 
 .مايا

 :است مل هذه الم لومات إلكمال جدول سبا  الدراجات

 نور سارة مايا  سباق الدراجات

  02  (الدقائ )   الوقت

 
  M042304 B اإلجابة رقم السؤال

 اإلجابات الصحيحة 
 95،  نور    91،  سارة   80مايا  01

 الجزئيةاإلجابات  
 05 ، نور أكبر من مايا ب 01سارة أكبر من مايا  ب  01
 وعلى األقل واحدة من األخرين لم تكتب أو إجاباتهم غير صحيحة 01مايا  00

 اإلجابات غير الصحيحة 
 أى إجابات أخرى غير صحيحة ومستبعدة  09

 بال إجابة 
 متروكة 99

 

كيلنو متنر بالسناعة طلبنة مسنااة النن  162 ذ وصنل م ندل سنرعتقا  لنى . كانت نور أسنرع عنداء   - 
دقنائ   2دقائ  أك نر منن ننور، واسنتةرقت ماينا  92استةرقت سار  . ة بالجر ك  الفاص 92

 .أك ر من سار 



 

 

002 

 .است مل هذه الم لومات إلكمال جدول الجر 

 نور سارة مايا الجري

     (الدقائ )   الوقت

 
 M 042304 C اإلجابة رقم السؤال

 اإلجابات الصحيحة 
 001،  نور   061،   سارة   065مايا  01

 اإلجابات غير الصحيحة 
 أى إجابات أخرى غير صحيحة ومستبعدة  09

 بال إجابة 
 متروكة 99

 

 .أمأل الجدول على الوقت اإلجمالي لكل من الضتيات ال بث اي  نقاء السبا  ال ب ي -د

 نور سارة مايا السباق الثالثي

 الوقت

 (الدقائ )

 02  

 من هي الضائز  اي السبا  ال ب ي؟

 .........................جابةاإل
 

  M042304 D اإلجابة رقم السؤال
 اإلجابات الصحيحة 

 الوقت يكتب بالساعات والدقائق  055،   041،    051مكاسب سارة  01

00 
كل الجداول تحتوى على نتائج الطالب والفائز يختار من حصل على أقل 

 وقت 



 

 

00. 

 الجزئيةاإلجابات  

01 
على نتائج الطالب ولكن الفائز لم يحدد أو إختيار نور  كل الجداول تحتوى

 وىى التى حصلت على أكبر وقت
 أحد الجداول خطأ ولكن الفائز تم إختيارة على حسب أقل وقت 00

 اإلجابات غير الصحيحة 
 أى إجابات أخرى غير صحيحة ومستبعدة  09

 بال إجابة 
 متروكة 99

 
 

 جابةرمز اإل المجال المعرفي المحتوى
  12، نور  65مايا  تطبيق أعداد( أ) 
 نور05سارة،  02مايا  ، 12 تطبيق أعداد( ب)
 402، نور  462، سارة  465مايا  تطبيق أعداد( ج) 
 والفائزة سارة 055،  015،  052 التبرير الرياضي أعداد( د)

 

(M042304A-M04_05A) 
 

 الدولة
عدد 
 العينة

 متروك 07 01 01
نسبة 
 0التحقق 

 8303 7 200 408 8303 280 تايبيه الصينية

المتوسط 
 الدولي

347 2008 707 7807 707 2008 

 7707 0 3103 700 7707 744 مصر

 7207 300 2400 707 7207 027 األردن

 0704 7107 3203 003 0704 0108 قطر

(M042304B-M04_05B) 
 



 

 

001 

 الدولة
عدد 
 العينة

 متروك 07 00 01 71

نسبة 
التحقق 

0 

بة نس
تحقق 
الهدف 

7 

 4000 0707 207 7007 0107 7003 4000 280 تايبيه الصينية

 0707 4107 0307 4704 707 7402 0707 340 المتوسط الدولي

 707 0700 800 0700 004 0404 707 744 مصر

 407 7708 007 3708 008 0300 407 027 األردن

 108 700 0807 0008 100 000 108 0108 قطر

 

(M042304C-M04_05C) 

 الدولة
عدد 
 العينة

 متروك 07 01

نسبة 
التحقق 

0 

 27 008 7707 27 280 تايبيه الصينية

 7003 70 2307 7003 347 المتوسط الدولي

 307 01 8700 307 744 مصر

 0104 803 8108 0104 027 األردن

 002 7007 0007 002 0108 قطر

 



 

 

001 

(M042304D-M04_05D) 

 الدولة
عدد 
 العينة

 متروك 07 00 01 70 71

نسبة 
التحقق 

0 

نسبة 
تحقق 
الهدف 

7 

 0004 87 202 0002 807 700 4000 7700 280 تايبيه الصينية

المتوسط 
 الدولي

347 7 7700 702 400 78 7103 4108 7703 

 0007 0707 0107 0107 103 108 0300 007 744 مصر

 7700 4707 7 4308 208 804 7308 707 027 األردن

 702 7107 0700 3104 400 300 7 102 0108 قطر

 

  (أ ) نتيجة الضرع 

منن هنذا السنؤال مقارننة بالنتيجنة كمنا ( أ )كانت نتنائج الطلبنة المصنريين علنى الضنرع 
 :يلي

مننن الطلبننة أكملننوا الجنندول باإلجابننات الصننبيبة انني بننين بلةننت النسننبة الدوليننة للطلبننة % 0160* 
واتننح أن نسننبة الطلبننة المصننريين % . 2161صننبيبة الطلبننة الننذين أكملننوا الجنندول بصننور  

 .منفضتة ك يرا  عن النسبة الدولية

يببننند انفضننناب نسنننبة الطلبنننة المصنننريين النننذين أجنننابوا هنننذا الضنننرع  جابنننة صنننبيبة رغننن  ببسننناطة 
ولننذلك قنند ت ننز  هننذه النتيجننة المنفضتننة  لننى عنند  تنندر  الطننب  علننى . مصننممون السننؤال 

 .ية توصلق   لى الضق  الصبيح للسؤال وتبديد المطلو  ايه بدقةقراء  ااسئلة قراء  تبليل

  (: )نتيجة الضرع 

منن هنذا السنؤال بالنتيجنة الدولينة كمنا (  )كانت نتائج الطلبة المصريين على الضنرع 
 :يلي

 .6.  % اننني بننين بلةنننت . مننن الطلبننة ااردينننين اقننط أكملننوا الجننندول باإلجابننات الصننبيبة
وهنذه نسنبة منفضتنة %  .9.6لنذ  أكملنوا الجندول بصنور  صنبيبة النسبة الدولينة للطلبنة ا

 .جدا  بشكل عا  ومقارنة بالنسبة الدولية



 

 

001 

 9261  % مننن الطلبنننة أجننابوا  جابنننة صننبيبة جزئينننا  اننني بننين بلةنننت النسننبة الدولينننة للطلبنننة
 %.0161الذين أجابوا  جابة صبيبة جزئيا  

 1061  %من الطلبة أفضقوا اي بل هذا الضرع. 

 169 %ل  يصلوه%  260ن الطلبة بذاوا السؤال و م. 

وانني . يببنند مننن هننذه النتننائج اأنفضنناب الكبيننر انني نسننبة الطلبننة المصننريين وانني النسننبة الدوليننة
النذ  هنو منطلن  بنل . اعتقاد  أن هذا اأنفضاب ي ود  لنى عند  وتنو  مضقنو  م ندل السنرعة 

 .السؤال

 (: )نتيجة الضرع 

منن هنذا السنؤال مقارننة بالنتيجنة الدولينة كمنا (  )علنى الضنرع  كانت نتنائج الطلبنة المصنريين 
 :يلي

 .60  % من الطلبة المصنريين أكملنوا الجندول باإلجابنات الصنبيبة، اني بنين بلةنت النسنبة
 % . .096الدولية للطلبة الذ  أكملوا الجدول باإلجابات الصبيبة 

 1.61  %ات الصبيبةمن الطلبة المصريين أفضقوا اي تكملة الجدول باإلجاب. 

 92 % ل  يصلوه% 260من الطلبة بذاوا السؤال. 

وابتنواء هنذا الضنرع أيتنا  علنى م ندل السنرعة قند يكنون وراء انفضناب نسنبة الطلبنة النذين أجنابوا عنن 
 .هذا الضرع  جابة صبيبة

 ( :د)نتيجة الضرع 

دوليننة كمننا مننن هننذا السننؤال مقرنننة بالنتيجننة ال( د)كانننت نتننائج الطلبننة المصننريين علننى الضننرع  
 :يلي

 960  %اني . من الطلبنة المصنريين توصنلوا  لنى اإلجابنات النقاينة الصنبيبة وبنددوا الضنائز
بننين بلةننت النسنن  الدوليننة لطلبننة الننذين توصننلوا  لننى اإلجابننات النقائيننة الصننبيبة وبننددوا 

 %.1الضائز 

 9.61 % ا  ليقننا باإلجابننات التنني توصننلو ( د)مننن الطلبننة المصننريين أكملننوا الجنندول انني الضننرع
 .والضائز  هي التي بققت أقل زمن بس  جداولق . اي الضروع أ،   ،  

   وبننناء علننى ذلننك تكننون نسننبة الطلبننة المصننريين الننذين أكملننوا الجنندول انني هننذا الضننرع اعتمننادا



 

 

0.2 

 %. .06.والنسبة الدولية % 9.61على الجدول السابقة بةب الندر عن صبتقا تساو  

 261  %وا الجدول الن بث باإلجابنات الصنبيبة ولكننق  لن  يجندوا من الطلبة المصريين أكمل
 .الضائز  أو رشبوا المتسابقة نور كضائز  انقا استةرقت أطول وقت

 26.  % مننن الطلبننة أفطننموا انني جنندول مننن الجننداول ال ب ننة ولكننن افتنناروا المتسننابقة التنني
 .أنقت السبا  بمقل وقت

 1260  % السؤالمن الطلبة أفضقوا اي بل هذا الضرع من. 

 926.  % ل  يصلوه% 260من الطلبة بذاوا السؤال و. 

 :أسئلة مشابهة

متنننر  122مننند وبمنننز  وعمنننر وكاننننت مسنننااة السنننبابة اننني سنننبا   ب ننني كالسننناب ، تننننااس أب
 .كيلو مترات 92مسااة الجر  . كيلو مترا   02ومسااة ركو  الدراجة 

دقنائ   2أما بمز  اابتنا   لنى . دقيقة 02كان أبمد هو ااول اي السبابة وقطع المسااة اي ( أ ) 
 . أك ر من أبمد وابتا  عمر  لى دقيقتين أك ر من بمز 

 .است مل هذه الم لمة إلكمال جدول السبابة

 عمر حمزة أحمد السباحة

 الوقت

 (الدقائ )

02    

دل كيلنو متنرا  بم ن02واي سبا  الدراجات كان بمز  هو ااول بيث قطنع مسنااة السنبا  وهني (  )
دقننائ  أك ننر ممننا ابتننا  بمننز  واسننتةر   2كيلننو متننرا  بالسنناعة واسننتةر  أبمنند  2.سننرعة 
 .دقائ  أك ر مما ابتا  بمز  1عمر 
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 .است مل هذه الم لومات إلكمال جدول سبا  الدراجات

 عمر حمزة أحمد السباق الدراجات

 الزمن 

 (الدقائ )

    

كيلنو متنر بالسناعة  162صنل م ندل سنرعته  لنى واي سبا  الجنر  كنان عمنر أسنرع عنداء  ذا و (  )
دقنننائ  أك نننر منننن عمنننر  .واسنننتةر  أبمننند . كيلنننو متنننرات 92طيلنننة مسنننااة السنننبا  وهننني 

 .دقائ  أك ر من عمر .واستةر  بمز  

 .است مل هذه الم لومات إلكمال جدول الجر 
 عمر حمزة أحمد الجري
 الزمن 

 (الدقائ )
    

 :على الوقت اإلجمالي لكل متساب  إلنقاء السبا  ال ب يامأل الجدول التالي للبصول ( د)
 عمر حمزة أحمد السباق الثالثي

 الزمن 
 (الدقائ )

    

 من هو الضائز اي السبا ؟

 اإلجابةننننننننننننننننننننننننننننن

 :ال ب  المقتر 

اي اعتقاد  أن مصدر الص وبة اي م ل هذا السؤال ي ود  لى غموب اني مضقنو  م ندل 
لسرعة عند الطب  بالدرجة ااولى،    ينمتي ب ند ذلنك عند  ت نوده  علنى التنمني اني ا

قراء  المسائل الطويلنة كقنذا السنؤال فاصنة  ذا كنان السنؤال اني جنو اأمتبنان وتبنت 
 .ولذلك ينبصر ال ب  اي هاتين النقطتين. تةط عامل الزمن والقل 

على  ستراتيجية بنل المسنملة والتركينز  أبد كما ورد اي ااسئلة السابقة، من تدر  الطب  -9
بيث تتطل  هذه المربلة القراء  المناسبة المتمنينة الواعينة للمسنملة .  المسملةقعلى مربلة ا
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 .وتبديد الم طيات والمطلو  بدقة
 .م الجة مضقو  م دل السرعة ووبداته الزمن -0

 
 .المقطوعة اي وبد  الزمنالمسااة =                                                    

    
 

 كيلو مترا  اي ساعتين ونصل اإن 002ام ب ،  ذا قط ت سيار  

 

 
      

        

 :وهذا يناقش الطب  بمدلول هذه اإلجابات من فبل توجيه أسئلة للطب  كما يلي
كنل سناعة كيلنو متنرا   12هل هذا ي ني أن السيار  كاننت تسنير بسنرعة منتدمنة قندرها  -

 طيلة المسااة؟
 كيلو مترا  اي الساعة؟ 12ماذا ي ني الجوا   -

 د/ ك   = ساعة / ك 12   يناقش مع تةيير الوبدات 
 .ك  كل دقيقة 962ك  كل ساعة كانت تقطع اي المتوسط  12أ  ن السيار  التي كانت تقطع 

 (: )   يناقش سؤال الدراسة ارع  -.

 دقيقة   =  ساعة /  ك 2.= م دل سرعة مايا 
 (.اي المتوسط)أ  أنقا تبتا   لى دقيقتين لقطع كل كيلو متر 

 .دقيقة 12=  0×  62كيلو مترا  اإنقا تبتا   لى  62ولكي تقطع  مسااة 
    يكمل الجدول 

 (: )واي الضرع 
كيلو مترا  كل  162س ة أ  أنقا اي المتوسط تقطع / ك 162= م دل سرعة نور 

 902كيلو مترا  اإنقا تبتا   لى ساعتين أو  92ساعة ولكي تقطع مسااة 
 .دقيقة    يكمل الجدول

 =م دل السرعة 
 المسااة المقطوعة الكلية

 الزمن

 =م دل سرعة السيار  
 المسااة 

 الزمن



 

 

0.. 

 

07 M032142 

 -:السؤال 
 

 
 

 رمز اإلجابة المجال المعرفي المحتوى
 ب تطبيق أعداد
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(M032142-M05_01) 

 الدولة
عدد 
 العينة

نسبة 
االجابة 
 الصحيحة

 نسبة االستجابة على البدائل

 متروك
 د ج ب أ

 107 207 807 8104 403 8104 208 تايبيه الصينية

 207 0707 0300 4703 0400 4703 341 المتوسط الدولي

 708 00 7707 7708 0307 7708 772 مصر

 200 0207 77 40 0407 40 020 األردن

 707 03 7207 4000 04 4000 0112 قطر

 
 :الت لي 

بينما بلةت النسبة الدولية % 161.ب  المصريين بلةت نسبة اإلجابة الصبيبة للط 
وت تبر نسبة الطلبة المصريين ت يضة جدا  وقد يرجع ذلك  لى عد  قدر  الطال  على اق  % .616

السؤال والمطلو  منه أو التضكير السطبى اى المقارنة بين ااعداد الموجود  بالجدول وليس النس  
  . بينق 
 :العالج

 .  النس  وكيضية تطبيقه على تلك اام لةمباولة توتيح مضقو  
 

 :النتيجة

، انني بنننين % 4703النسننبة المئويننة الدوليننة للطلبننة الننذين أجننابوا  جابنننة صننبيبة عننن هننذا السننؤال 
وقنند توزعننت افتيننارات الطلبننة %  7708بلةننت نسننبة الطلبننة المصننريين الننذين أجننابوا  جابننة صننبيبة 

   :المصريين على بدائل السؤال كما يلي

 (أ ) افتاروا البديل %  ..03

 ..وهو اإلجابة الصبيبة (. )افتاروا البديل %  7708

 (  )افتاروا البديل %  7707

 ( د ) افتاروا البديل %  00
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 .بذاوا السؤال أو ل  يصلوا  ليه%  708

 :ال ب  والمقتر 

الطلبنة وأدنن أن  هنو أك نر البندائل الفطنم افتناره(  )يببد منن نتنائج الطلبنة المصنريين أن البنديل 
 يرجع الى عد  تدري  الطب  على كيضية تبسيط اأعداد النسبية السب  اي ذلك 

 .يج  التاكد على  : ولم الجة ذلك

 فوا  اأعداد النسبية 

 تبسيط اأعداد 

 م راة شروط تساوا اأعداد النسبية 
 

01 M032755 

 -:السؤال 
 

 

 د

 د د
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 رمز اإلجابة المجال المعرفي المحتوى

 التبرير الرياضي أعداد
أي أنه   512، الثانية  522األولى 

 يمكن زيارة جرش أو المفرق
 

(M032755-M05_06) 

 الدولة
عدد 
 العينة

 متروك 07 01 00 01 71

نسبة 
التحقق 

0 

نسبة 
تحقق 
الهدف 

7 

 7700 2704 0100 0308 0700 7704 107 7700 208 تايبيه الصينية

المتوسط 
 الدولي

347 800 0.7 300 0400 4102 7000 0300 800 

 000 704 7104 20 7403 108 102 000 747 مصر

 007 703 0200 2000 7707 004 108 007 020 األردن

 100 104 7707 2707 0004 107 1 100 0112 قطر

 

غير مكتملة  :النتيجة  
 

00 M032381 

 :السؤال
وكيان مين الممكين توزيي  .  35وأقيل  55كان عدد األطفيال فيي إحيدى اليرحالت أكثير مين  
أطفييال، ولكيين ال يمكيين تييوزيعهم علييى  7األطفييال علييى مجموعييات فييي كييل منهييا 

 .أطفال 1مجموعات في كل منها 
 ما عدد األطفال في الرحلة؟

 ييييييييييييييييي: اإلجابة
 

 



 

 

0.1 

   M 060381 اإلجابة رقم السؤال
 اإلجابات الصحيحة 

 0 × 9أو       36=  9 × 0 01
 جابات غير الصحيحةاإل 

 0 × 0أو       53=  0 × 0 01
 أى إجابات أخرى غير صحيحة ومستبعدة  09

 بال إجابة 
 متروكة 99

 
 

 رمز اإلجابة المجال المعرفي المحتوى
 0×7أو  7×0أو  36 التبرير الرياضي أعداد

 

(M032381-M07_01) 

 الدولة
عدد 
 العينة

 متروك 07 01 01

نسبة 
التحقق 

0 

 0408 204 0707 307 0408 207 ايبيه الصينيةت

المتوسط 
 الدولي

340 7000 0700 7708 0207 7000 

 0203 7007 2707 707 0203 778 مصر

 7108 0202 2707 0007 7108 047 األردن

 304 7007 3707 707 304 0172 قطر
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 :النتيجة
 :ة الدولية كما يليكانت نتائج الطلبة المصريين على هذا السؤال مقارنة بالنتيج

 926.  % اننني بنننين بلةنننت  ..منننن الطلبنننة المصنننريين توصنننلوا لصجابنننة الصنننبيبة وهننني ،
 % .169.النسبة الدولية للطلبة الذين توصلوا لصجابة الصبيبة 

 ..69  %من الطلبة المصريين أفضقوا اي التوصل لصجابة الصبيبة. 

 096.  %من الطلبة بذاوا السؤال. 

السابقة انفضاب نسبة الطلبنة المصنريين النذين توصنلوا لصجابنة الصنبيبة بشنكل يببد من النتائج 
اعتقد أن السب  اي ذلنك ي نود  لنى عند  اقن  الطلبنة لم طينات . عا  ومقارنة بالنسبة الدولية

والسب  ااول ي ود اي النقاينة  لنى تن ل . ل أو ت ل م راتق  لقواعد قابلية القسمةاالسؤ 
 .سملةالطلبة اي مقار  بل الم

 :األسئلة المشابهة
طنب   1كتابنا  علنى  2.كتابنا  وأقنل منن  22الكتن  عنددها أك نر منن  نوزعت مجموعنة من -9

 .طب  ل  يب  من الكت  با  .عندما وزعت على . كت  2ازاد منقا 

 ما عدد الكت  التي وزعت؟
اني ، ينراد تجمي نا اني بنز  متسناوية 12وأقل منن  12مجموعة من ااقب  عددها أك ر من  -0

أقنب ، بينمنا لن   1عدد ااقب ، اوجد أنه من الممكن تجمي قا اي بز  تت  كل وابد منقنا 
 .أقب  1يكن ممكنا  تجمي قا اي بز  تت  كل ووابد  منقا 

 ما عدد ااقب  كلقا؟

وأ يقبنل القسن   1،  .ويقبنل القسن  علنى  12،  2.ين عدد ال ينةالواقع بين  عدد ال ينةما  -.
 ؟1على 

 :ل ب  أوأ  بمراج ة مضقو  القسمة وم انيقا المفتلضة ومضقو  قابلية القسمة بيثيكمن ا
 :ت ني أنه 1=  1÷  ..

عناصنر انإن عندد المجموعنات  1عنصرا  بالتساو  اي مجموعات تبو  كنل وابند   .. ذا وزع 
 .مجموعات 1لجزئية الناتجة ا

ل ناصر اي كل مجموعة جزئينة مجموعات اإن عدد ا 1عنصرا  بالتساو  على  .. ذا وزع  -6
 .عناصر 1يساو  

 .وعندا يكون باقي القسمة يساو  صضرا  اإن المقسو  يقبل القسمة على المقسو  عليه
 .وعلى ذلك ، تت  مناقشة سؤال الدراسة من ذا المنطل 
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عندد : أطضنال؟ اإلجابنة 1ما م نى أنه من الممكن توزيع ااطضال على مجموعنات اني كنل منقنا  -2
 .1ضال يقبل القسمة على ااط
عنندد : أطضننال؟ اإلجابننة 1مننا م نننى أنننه أ يمكننن توزيننع ااطضننال علننى مجموعننات انني كننل منقننا  -.

 .1ااطضال أ يقبل القسمة على 

نكت   1ويقبل القسمة على وأ يقبل القسمة على  2.وأقل من  22 ذن؛ عدد ااطضال أك ر من 
 :2.و  22ااعداد بين 

2.  ،21  21  ،21  ،.2  ،.9  ،.0  ،..  ،.6 . 
 ...،  .2؟ اإلجابة 1ما ااعداد التي تقبل القس  على  -1
 ؟1ين أ يقبل القسمة على عدد ال ينةأ  عدد من هذين  -1

  ..اإلجابة 
 ... ذن عدد ااطضال 

 
 :العالج المقترح

صنائي لضقن  وإلكسا  الطب  مقار  اي بل المسائل أبد من تدريبق  علنى هنذا ااسنلو  اأستق
 .المسملة وبلقا تمن فطة الفطوات اارب ة لبل المسملة

تناقش ااسنئلة المشنابقة منع الطنب ،  ن  يطلن  مننق  بنل مسنائل أفنرا ي ندها الم لن  علنى أن 
 .يطل  من ب تق  مناقشة البل أما  زمبئق 

62 M032416 

 -:السؤال
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 رمز اإلجابة المجال المعرفي المحتوى
 د معرفة أعداد

 

(M032416-M07_02) 

 الدولة
عدد 
 العينة

نسبة 
االجابة 
 الصحيحة

 نسبة االستجابة على البدائل

 متروك

 د ج ب أ

 102 0808 700 007 708 0808 207 تايبيه الصينية

 700 7708 0707 7707 7407 7708 340 المتوسط الدولي

 007 7207 0804 7708 7007 7207 777 مصر

 008 7707 0203 7704 7300 7707 047 األردن

 700 0404 7100 7004 7203 0404 0172 قطر

 
 :التعليق

% 0161، بينمنا بلةنت النسنبة الدولينة % 7207المصيريين  كانت نسبة اإلجابنة الصنبيبة للطنب  
وقد يرجع ذلك  لى عند  م رانة الطنب  بطنر  الكسنور المفتلضنة انى المقنا  أو فلنط انى الطنر  عنند 

     .المقا الكسور متساوية 
 

 :النتيجة

، انني بنننين % 7708النسننبة المئويننة الدوليننة للطلبننة الننذين أجننابوا  جابنننة صننبيبة عننن هننذا السننؤال 
وقنند توزعننت افتيننارات الطلبننة %  7207بلةننت نسننبة الطلبننة المصننريين الننذين أجننابوا  جابننة صننبيبة 

     :المصريين على بدائل السؤال كما يلي

 (أ ) افتاروا البديل %  7007

 (. )افتاروا البديل %  7708

 (  )افتاروا البديل %  0804

 ..وهو اإلجابة الصبيبة( د ) افتاروا البديل %  7207

 .بذاوا السؤال أو ل  يصلوا  ليه%  007



 

 

069 

 :ال ب  والمقتر 

هنو أك نر البندائل الفطنم افتناره الطلبنة وأدنن أن (  )يببد من نتائج الطلبنة المصنريين أن البنديل 
 عد  م راة الطلبة بالقاعد  اأساسية لطر  اأعداد النسبية ذلك  السب  اي

 :ولم الجة ذلك

اتبديند الم طينات ودألتقنا . أكد على أن الفطنو  ااولنى لبنل أ  مسنملة هني قنراء  المسنملة واقمقنا
قنند يكننون ب ننب الطلبننة الننذين أفطننموا انني بننل . يسنناعد الطالنن  علننى تبدينند الطرينن  نبننو المطلننو 

 .لذلك يج  التاكد على   اأعداد لطر  راون القاعد  اأساسية السؤال أ ي

 التاكيد على عملية جمع اأعداد النسبية
 

 

64 M032160 

 

 -:السؤال
 

 
 

 رمز اإلجابة المجال المعرفي المحتوى
 د تطبيق أعداد

 

(M032160-M07_03) 



 

 

060 

 الدولة
عدد 
 العينة

نسبة 
االجابة 
 الصحيحة

 ائلنسبة االستجابة على البد

 متروك
 د ج ب أ

 108 3004 804 0302 0 3004 207 تايبيه الصينية

 702 7707 0207 4402 0707 7707 347 المتوسط الدولي

 700 0007 08 2107 0000 0007 778 مصر

 707 7103 7104 4707 0700 7103 047 األردن

 000 7102 7707 70 0007 7102 0172 قطر

 
:النتيجة  

، انني بنننين % 7707الدوليننة للطلبننة الننذين أجننابوا  جابنننة صننبيبة عننن هننذا السننؤال  النسننبة المئويننة
وقنند توزعننت افتيننارات الطلبننة %  0007بلةننت نسننبة الطلبننة المصننريين الننذين أجننابوا  جابننة صننبيبة 

     :المصريين على بدائل السؤال كما يلي

 (أ ) افتاروا البديل %  0000

 (. )افتاروا البديل %  2107

 (  )اروا البديل افت%  08

 ..وهو اإلجابة الصبيبة( د ) افتاروا البديل %  0007

 .بذاوا السؤال أو ل  يصلوا  ليه%  700

 :العالج والمقترح

هنو أك نر البندائل الفطنم افتناره الطلبنة وأدنن أن (  )يببد من نتائج الطلبنة المصنريين أن البنديل 
 القسمة لذلك جاءت النسبة كبير  يرجع الى الفلط بين مضقومى التر  و السب  اي ذلك 

 :ولم الجة ذلك

اتبديند الم طينات ودألتقنا . أكد على أن الفطنو  ااولنى لبنل أ  مسنملة هني قنراء  المسنملة واقمقنا
قنند يكننون ب ننب الطلبننة الننذين أفطننموا انني بننل . يسنناعد الطالنن  علننى تبدينند الطرينن  نبننو المطلننو 

 .لذلك يج  التاكد على   التناس  و  للنسبةالسؤال أ ي راون القاعد  اأساسية 



 

 

06. 

 مضقو  النسبة

  .كيد على عبقة الجزء والكل اى النسبةمالت
 

 

60 M032529 

 -:السؤال 
وفننبل اتننر  التنننزيبت أصننبح  مننن . زد 902انني  بنندا المبننبت التجاريننة كننان  مننن م طننل 

 ما النسبة المئوية لتفضيب  من الم طل؟. زد 16الم طل 
 02   -أ
 - .2 
 - .2 
 .. -د

 رمز اإلجابة المجال المعرفي المحتوى
 ب تطبيق أعداد

 

(M032529-M07_12) 

 الدولة
عدد 
 العينة

نسبة 
االجابة 
 الصحيحة

 نسبة االستجابة على البدائل

 متروك
 د ج ب أ

 000 71 0707 48 000 48 207 تايبيه الصينية

 702 4000 0007 7707 0707 7707 340 المتوسط الدولي

 002 27 0407 0002 0703 0002 770 رمص

 007 2704 0707 0702 0007 0702 047 األردن

 004 4000 0207 7300 0404 7300 0172 قطر

 :النتيجة 
 :على هذا السؤال مقارنة مع النتيجة الدولية كما يلي المصريينكانت نتائج الطلبة 

 906. %مننننننننننننن % 9162   (.أ)افتاروا البديل الفطم  المصريينمن الطلبة ا
وهو اإلجابة الصبيبة اي بين بلةنت النسنبة الدولينة (  )افتاروا البديل  المصريينالطل  



 

 

066 

 % ..016للطلبة الذين توصلوا لصجابة الصبيبة 

 9660 % افتاروا البديل الفطم  المصريينن الطلبة( . ) 

 2. % (.د)افتاروا البديل الفطم  المصريينمن الطلبة 

 962  % ل  يبلوه%  061بذاوا السؤال و  نالمصرييمن الطلبة. 

وهنن  بننذلك قنند بسننبوا قيمننة ( . د)يببنند أن النسننبة ااكبننر هنني للطلبننة الننذين افتنناروا البننديل الفطننم 
وأعتقد أن سب  ذلك  منا نقن  لن  يضقمنوا . التنزيبت ول  يجدوا النسبة المئوية لقي  التنزيبت
لمطلنو  هنو النسنبة المئوينة للتفضيتننات السنؤال وقنرأوا السنؤال بسنرعة ولن  ينتبقنوا  لنى أن ا

 .وليس قيمة التفضيتات أو أنق  أ ي راوا كيل يبسبوا النسبة المئوية
 :األسئلة المشابهة

وفنبل اتنر  التننزيبت أصنبح  منن . ديننارا   16اي  بدا المبنبت التجارينة كنان  منن بدلنة  -9
 .ما النسبة المئوية للتفضيب. دينار   ..البدلة 

 %..(      د)  % 2.(  )  %  09(  )   % 02( أ ) 
انإذا كنان  منن % 2.أجقز  الباسو  عن تفضيب اي س ر الجقاز نسبته  عأعلن مبل لبي -0

 دينارا  اك  يصبح  من ب د التفضيب؟ 9.2الجقاز 
 دينارا   61( د)  دينارا   12(  ) دينارا   990(  ) دينار   9.2( أ ) 
انإذا اشنترا غرانة ننو  بقيمنة . منن  منن البتناعة % 01بدد تاجر أ اث منزلني نسنبة ربنح  -.

 دينار، ابك  دينارا  سيبي قا؟ 9222
 9112( د)  9122(  )   9212(  )   0212( أ ) 

 -:العالج المقترح
....     ،     :     م نل  922نسنبة تاليقنا   النسبة المئوية علنى أنقنا و وتع مضق -9
 .الخ

 %.2كت  ت   سبة   ناال% تالي النسبة المئوية يستبدل بالرمز  وبين أن
 % 01كت  ت    والنسبة            
 :م ل . سبة عادية  لى نسبة مئوية نيل و   تببين للطب -0

            =        ×922    =  2% 

    =              ×922  =.2 % 
 :م ل. وكيضية تبويل نسبة مئوية  ل نسبة عادية 

92   = %        =  



 

 

062 

01  = %       = 
تبسن  كنسنبة بنين مقندار التةينر  لنى القيمنة ( بالزياد  أو النقصنان)أكد للطب  أن نسبة التةير  -.

ونسننبة . نسننبة الننربح هنني النسننبة بننين مقنندار الننربح  لننى النن من ااصننلي. ااصننلية للمتةيننر 
 .الفص  أو التفضيب هي النسبة بين مقدار التفضيب  لى القيمة ااصلية

 .ناقش سؤال الدراسة وااسئلة المشابقة لتمكيد هذه اااكار -6
 .زد 902=  من الم طل ااصلي 

 .زد 16=  من الم طل ب د التفضيب 
 .والمطلو   يجاد النسبة المئوية للتفضيب اي  من الم طل

 زد .. – 16 – 902: ما قيمة التفضيب على  من الم طل؟ الجوا  
 لم طل؟اما نسبة التفضيب على  من 

 
     
    

 % 2.% = 922×    :     ما النسبة المئوية للتفضيب على  من الم طل؟ الجوا 
البننوار والمناقشننة هننذا انني مناقشننة أسننئلة مشننابقة وأكنند علننى تبريننر كننل فطننو  وربطقننا اتبننع أسننلو  

 .بالضكر  الرياتية المناسبة
 

 =نسبة التفضيب 
 قيمة التفضيب   

 

 ال من ااصلي


