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 فهرس أسئلة الجبر
  

 رقم المفردة  م
المستوى 
 المعرفى

نوع 
السؤال

 مفتاح االجابة
الدرجة 
 الكلية

نسبة 
  التحقق

1 M022050معرفةMCQ 1 25.2 ھـ 

2 M042199معرفةMCQ 1 53.6 د 

3 M042301 AمعرفةCR1 32.4 راجع الدليل 

4 M042301 Bالتبرير الرياضىCR 1 15 الدليلراجع 

5 M042301 Cالتبرير الرياضىCR1 5.4 راجع الدليل 

6 M042263التبرير الرياضىCR 1 1.9 راجع الدليل 

7 M042082معرفةMCQ 1 1.2 أ 

8 M042088معرفةMCQ1 0.4 أ 

9 M042267تطبيقMCQ1 2.8 د 

10 M042239معرفةMCQ1 16 أ 

11 M042238تطبيقMCQ 1 25.3 ج 

12 M032198معرفةMCQ 1 60.2 د 

13 M032640التبرير الرياضىCR 2 1.8 راجع الدليل 

14 M032163تطبيقMCQ1 33.1 ج 

15 M032273تطبيقMCQ1 57.8 ب 

16 M032540معرفةMCQ 1 48.7 د 

17 M032698معرفةMCQ 1 34.2 أ 
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  )M022050-M01_04(    :السؤال األول -1
  :لهدف السؤا -2
  :السؤال باللغة العربية -3

 

 :السؤال باللغة اإلنجليزية -4
  

 

  :معلومات السؤال -5
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  رمز اإلجابة  المجال المعرفي  المحتوى

  هـ  معرفة  جبر

  :إحصائيات السؤال -6
)M022050-M01_04( 

 الدولة
عدد 
 العينة

نسبة 
تحقيق 
الهدف 
 الصحيحة

 نسبة االستجابة على البدائل

 متروك
 هـ د ج ب أ

 0.5 67 1.4 17.1 13.3 0.7 67 573 تايبيه الصينية

 5.4 31.4 6.8 34.9 17.2 3.8 31.4 642المتوسط الدولي

 3.6 25.2 12.1 33.2 20 5.1 25.2 931 مصر

 4.7 30.9 5.5 43.4 13.1 2.1 30.9 743 األردن

 2.5 17.2 10.3 40.5 21.1 7.9 17.2 1038 قطر
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  )M042199-M02_06(    : الثاني السؤال -1
  :هدف السؤال -2
  :السؤال باللغة العربية -3

 

  :السؤال باللغة اإلنجليزية -4

  
 :معلومات السؤال -5

  رمز اإلجابة  المجال المعرفي  المحتوى

  د  معرفة  جبر

  :إحصائيات السؤال -6
)M042199-M02_06( 

 الدولة
عدد 
 العينة

نسبة 
تحقيق 
الهدف 
 الصحيحة

 على البدائلنسبة االستجابة 

 متروك
 د ج ب أ

 0.1 90.1 5 3.6 1.1  90.1 579 تايبيه الصينية

 3.2 60 16.5 14.9 4.8 60 641المتوسط الدولي

 1.8 53.6 19.8 19 5.7 53.6 935 مصر

 2.4 60.3 15.8 17.5 3.7 60.3 741 األردن

 1.3 35.1 23.4 28.5 11.8 35.1 1021 قطر
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  )M042301A-M02_07A(        : السؤال الثالث -1
  :هدف السؤال -2
  :السؤال باللغة العربية -3

       
        

   M042301 A  اإلجابة  رقم السؤال
  اإلجابات الصحيحة

10  
  كل المدخالت صحيحة 

4   2   2  
5   3   3  
6   4   4  

  اإلجابات غير الصحيحة
  أى إجابات أخرى غير صحيحة ومستبعدة   79

  بال إجابة
  متروكة  99
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  :السؤال باللغة اإلنجليزية -4
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  :إحصائيات السؤال -5
)M042301A-M02_07A(  

 الدولة
عدد 
 العينة

 متروك 79 10
نسبة 
 1تحقق 

 85.2 2.4 12.4 85.2 579 تايبيه الصينية

 47.4 7.6 44.3 47.4 641 المتوسط الدولي

 32.4 8.1 59.4 32.4 935 مصر

 49.8 2.9 46.9 49.8 741 األردن

 24.4 15.1 60.4 24.4 1021 قطر
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  )M042301  B   -M02_07B(: السؤال الرابع -1
  :هدف السؤال -2
  :السؤال باللغة العربية -3

  
  

 M042301 B  اإلجابة  رقم السؤال

  اإلجابات الصحيحة
10 8  

  اإلجابات غير الصحيحة

  أى إجابات أخرى غير صحيحة ومستبعدة  79
  ةبال إجاب

  متروكة 99

:السؤال باللغةاإلنجليزية -4  
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  :إحصائيات السؤال -5
)M042301B-M02_07B( 

 الدولة
عدد 
 العينة

 1نسبة تحقق  متروك 79 10

 80.4 3.3 16.3 80.4 579 تايبيه الصينية

 27.6 13.7 57.9 27.6 642 المتوسط الدولي

 15 11.6 73.1 15 936 مصر

 33 6.2 60.4 33 741 األردن

 8.5 15.9 75.3 8.5 1021 قطر
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  )M042301  C  -M02_07C(: السؤال الخامس -1
 :هدف السؤال -2

  :السؤال باللغة العربية -3

  
 

   M042301 C  اإلجابة  رقم السؤال
  اإلجابات الصحيحة  

  بأقواس أو بدون أقواس  2 –ن   10
  اإلجابات غير الصحيحة  

  ن  أو أى متغير آخر  70
  غير صحيحة ومستبعدة أى إجابات أخرى   79

  بال إجابة  
  متروكة  99

  :محتويات السؤال -4
 رمز اإلجابة المجال المعرفي المحتوى

جبر) أ(  معرفة 
4  ،2  ،2  
5  ،3  ،3  
6  ،4  ،4  

جبر) ب(  8 التبرير الرياضي 
جبر) ج( )2 –ن (  التبرير الرياضي   

    

  :إحصائيات السؤال -5
)M042301C-M02_07C( 

 الدولة
 عدد
 العينة

نسبة تحقق  متروك 79 70 10
1 

 76.5 3.8 5.9 13.8 76.5 579 تايبيه الصينية

 15.7 21.2 41.1  21 15.7 641 المتوسط الدولي

 5.4 12.1 67.2 14.7 5.4 936 مصر

 14.9 6.6 42.8 35.4 14.9 741 األردن

 0.8 18.2 72.4 8.4 0.8 1021 قطر
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     M   042263: سؤال السادسال -1
  :هدف السؤال -2
  :السؤال باللغة العربية -3

                    

  
  

   M042263  اإلجابة رقم السؤال

  اإلجابات الصحيحة  

10  
  دينار  والمعادلة  10

  17= س 3+ ص 2

  ) 1+ قلم رصاص = قلم جاف ( دينار وأى طريقة موضحة    10  11

  اإلجابات غير الصحيحة  

  يحدينار  بدون توض 10  70

  أى إجابات أخرى غير صحيحة ومستبعدة   79

  بال إجابة  

  متروكة  99

  :السؤال باللغة اإلنجليزية -4
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  :معلومات السؤال -5
  رمز اإلجابة  المجال المعرفي  المحتوى

  التبرير الرياضي  جبر
10  

  مع كتابة معادلة
  )17= ص 2+ س 3: مثال(

 

  :إحصائيات السؤال -6
)M042263‐M02_08(  

 

 دولةال
عدد 
العينة

 1نسبة تحقق  متروك 10 11 70 79

 579 60.4 7.8 4.7 19.2 8 68.1تايبيه الصينية

 642 8.1 9.8 2.9 46.2 31.9 17.8المتوسط الدولي

 937 0.4 1.5 2.4 69.5 25.6 1.9مصر

 74141.31.871.520.7 5.3األردن

 1021 0.2 1.3 3 57.5 37.7 1.5قطر

أقلـم  3قلـم حبـر و 2اشترى صديقه . زيد عن سعر قلم الرصاص 1ار دسعر قلم الحبر يزيد بمق يعلم جميل أن
  قلم رصاص؟ ثم بين حلك؟ 2قلم حبر و 1كم زيدًا سيحتاجها جميل لشراء . زيداً  17رصاص بمبلغ 

  :تعليق على نتائج السؤال -7
  :يلي على هذا السؤال مقارنة بالنتيجة الدولية كما المصريينكانت نتائج 

  1.9   % توصـلوا لإلجابـة الصـحيحة بعـد كتابـة المعـادالت الصـحيحة باسـتعمال الحـروف أو  المصريينمن الطلبة
  .وهي نسبة منخفضة أردنيًا وعالمياً % 17.9في حين بلغت النسبة الدولية . تعبيرات أخرى

 73.3 % يح دون بيــان خطــوات توصــلوا للجــواب الصــح% 1.8أخفقــوا فــي حــل لســؤال مــنهم  المصــريينمــن الطلبــة
 .كانت إجابتهم إما مشطوبة أو ممحية أو غير واضحة وبعيدة عن المطلوب%  71.5الحل و 

 20.7 % لم يصلوه% 0.6حذفوا السؤال و  المصريينمن الطلبة. 
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  :ثم حل هذه المعادالت وذلك فإن انخفاض النتائج ُيعزي إلى) معدالت(إن حل مثل هذا السؤال يتطلب 

وحـــل هـــذه ) عالقـــات بـــين رمـــوز األعـــداد الجهولـــة(رجمـــة العالقـــات اللفظيـــة إلـــى معـــدالت رمزيـــة الطـــالب بتضـــعف 
  .المعادالت

  :إرشادات عالجية -8
  :إن حل مشكلة الطالب مع مثل هذا السؤال تقتضي العودة بهم لمراجعة     

  .التعبير بالرموز وٕايجاد قيم مقادير جبرية )1

 .حل المعادالت وتبرير خطوات الحل )2

  :أجل المقدرة األولى ناقشهم بأمثلة مثل ومن) 1

  ــــ  س  ......  5  4  3  2  1  المبلغ الذي مع سمير

  ص            9  8  المبلغ الذي مع وائل

  :واسأل 

  قرشًا فكم قرشًا مع وائل؟ 12إذا كان لدى سمير  )1

 قرشًا، فكم قرشًا مع سمير؟ 30إذا كان لدى وائل  )2

  :ناقشهم بأمثلة مثل) 2

مصـباح كهربائيـًا  20كهرباء س قرشًا وثمن المتر الواحد من سلك كهرباء ص قرشـًا فمـا ثمـن  إذ كان ثمن مصباح) 1
  مترًا من أسالك الكهرباء؟ 50و 

  : دينارًا  فما ثمن  20دينارًا وثمن بدلة الرياضة  12إذا كان ثمن حذاء الرياضة ) 2

  بدالت للرياضة؟ 8أحذية للرياضة و  5) أ

  دالت للرياضة؟ب 6أحذية للرياضة و  10) ب

  .س من أحذية الرياضة وص من بدالت الرياضة) ج

  :ص فأوجد قيمة ع على في كل مما يلي 5+ س  2= إذا كان ع ) 3

  .أ+ ص = أ+ فإن س = إذا كانت س : خاصية الجمع ) أ

  .أ+ ص = أ  –ص فإن س = إذا كانت س : خاصية الطرح) ب

  .ص ×  أ= س × ص فإن أ = إذا كانت س : خاصية الضرب) ج

      ص فإن  = إذا كانت س : خاصية القسمة ) د
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  .ثم ناقش مثاًال مع التأكيد على مبررات كل خطوة

  27=  5+ س  2

  خاصية الطرح      5 – 27=  5 –) 5+ س  2(

  خاصية القسمة  .                          بالتبسيط    22= س  2

  بالتبسيط 11= س

  .مثلة متنوعة على حل المعادالت البسيطةوناقش أ

  .مركزًا على تكوين المعادالت ثم حلها هدربهم على حل المسائل الكالمي) 4

  :أسئلة مشابهة -8
 290دفــاتر وقلمــين بمبلــغ  3قرشــًا عــن ثمــن قلــم الجبــر، واشــترى أحمــد  30إذا كــان ثمــن الــدفتر يزيــد بمقــدار  )1

  ترين وقلم حبر من األنواع نفسها؟قرشًا، فكم سيدفع صديقه خالد ثمنًا لدف

دينـًارًا وكـان  68ثالث دراجات بعجلتين ودراجـة بـثالث عجـالت ودفـع ثمنـًا لـذلك اشترى محمود ألبنائه األربعة  )2
ـــ  ــًا . دنــانير عــن ثمــن الدراجــة بــثالث عجــالت 6ثمــن دراجــة العجلتــين يزيــد ب فكــم دينــارًا ســيدفع جــاره ســالم ثمن

 بثالث عجالت؟دراجات 3لدراجتي بعجلتين و 

فــإذا كــان ثمــن القمــيص يزيــد عــن ثمــن . دينــاراً  30اشــترى عــدنان ثالثــة قصــمان وربطتــي عنــق ودفــع ثمنــًا لهــا  )3
 دنانير، فما ثمن كل من القميص وربطة العنق؟ 5ربطة العنق بـ 

 


