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 M   022108 : العاشر السؤال -1
 :هدف السؤال -2

 :السؤال باللغة العربية -3

 

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

 

 :إحصائيات السؤال -6
(M022108-M03_06) 

 الدولة
عدد 
 العينة 

نسبة  
تحقيق 
الهدف 
 الصحيحة

 ستجابة على البدائلنسبة اال

 متروك
 هـ د ج ب أ

 645 542 042 8848 240 640 8848 285 تايبيه الصينية

المتوسط 
 الدولي

086 2540 6 2245 2540 2245 2648 6 

 546 2242 5248 8248 2842 842 8248 969 مصر

 640 2042 2842 8642 2248 848 8642 282 األردن

 242 2248 2848 5048 6642 2646 5048 2652 قطر

 

 : تلعيق على نتائج السؤال -7
للبتديل % 6.15حيث بلغت  السبتبة الدوليتة ( ج)من الطلبة المصريين اختاروا البديل الصحيح % 4.14

 الصحيح جت
 842  ٪ 11.    (.أ)الخطأ اختاروا البديل من الطلبة المصريين 
 2842 ٪ (. ب) الخطأاختاروا البديل من الطلبة المصريين 
 52.8 ٪ (.د) الخطأاختاروا البديل من الطلبة المصريين 

 2242%  (هت)الخطأ اختاروا البديل من الطلبة المصريين 
 546 ٪من الطلبة المصريين حذفوا البؤال. 

 :إرشادات عالجية -8
التطبيتتتم وم رفتتتة ال ن تتتة بتتتين ال وايتتتا اعتقتتتد أن المةتتت لة فتتت  مستتتل هتتتذا البتتتؤال هتتتو  تتت    

 . وايا  وتطبيم ال ديد من المبائل عل  هذه ال ن ا  وم رفة ال ن ا  بين ال
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 M   032579: السؤال الحادي عشر -1
 :هدف السؤال -2

 :السؤال باللغة العربية -3
 

 

 :السؤال باللغة اإلنجليزية -4
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 :معلومات السؤال -6
 رمز اإلجابة المجال المعرفي المحتوى
 ب تطبيق هندسة

 : إحصائيات السؤال -7

(M032579-M03_14) 
 

 الدولة
عدد 
 العينة 

نسبة  
تحقيق 
الهدف 
 الصحيحة

 نسبة االستجابة على البدائل

 متروك
 د ج ب أ

المتوسط 
 الدولي

086 2840 5645 2840 2240 248 242 

 648 942 2042 2949 2542 2949 982 مصر

 245 2642 2642 0642 22 0642 288 األردن

 ..6 2842 5648 6048 5045 6048 2652 قطر

 :تعليق على نتائج السؤال -8
% 6.15حيتتتث بلغتتت  السبتتتبة الدوليتتتة ( ب)متتتن الطلبتتتة المصتتتريين اختتتتاروا البتتتديل الصتتتحيح % 6515

 .بللبديل الصحيح 
 2542  ٪ 11.    (.أ)الخطأ اختاروا البديل من الطلبة المصريين 
 2042 ٪ (. ج) الخطأاختاروا البديل من الطلبة المصريين 
 942 ٪(.د) الخطأاختاروا البديل لمصريين من الطلبة ا 

 648 ٪من الطلبة المصريين حذفوا البؤال. 

 :إرشادات عالجية -9
وم رفتتة  يتتاز ال ايتتا المتجم تتة التطبيتتم اعتقتتد أن المةتت لة فتت  مستتل هتتذا البتتؤال هتتو  تت    

وايتتا  وم رفتتة ال ن تتة بتتين ال وايتتا وم رفتتة ال ن تتا  بتتين ال  حتتول سقطتتة ومجمتتوا ال وايتتا داختتل المسلتتث 
 .وتطبيم ال ديد من المبائل عل  هذه ال ن ا  
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 M  032691: السؤال الثاني عشر -1
 :هدف السؤال -2

 :السؤال باللغة العربية -3

 

 :السؤال باللغة اإلنجليزية -4

 
 



 121 

 :معلومات السؤال -5
 رمز اإلجابة المجال المعرفي المحتوى
المطلوبة، رسم خط يمر خالل النقطة و محققًا الزوايا  تطبيق هندسة

 مع ترميز صحيح للزوايا
 

 :إحصائيات السؤال -0
(M032691-M03_15) 

 الدولة
عدد 
 العينة 

 متروك 29 26 26

نسبة 
التحقق 

2 

 0648 2045 2840 242 0648 286 تايبيه الصينية

 6240 2942 6240 542 6240 086 المتوسط الدولي

 6240 2842 8849 642 6240 986 مصر

 6842 2242 8842 8 6842 288 األردن

 2245 5940 2242 648 2245 2652 قطر

 

 :التعليق
متتن الطلبتتة المصتتريين تم ستتوا متتن ا جابتتة بةتت ل صتتحيح علتت  هتتذا البتتؤال حتتين أن بلغتت  % 6.15

 .من الطلبة تم سوا من ا جابة بة ل صحيح عل  البؤال% 6115السببة الدولية 
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 ريرتب/ الهندسة  M  042279: الثالث السؤال  -1
 : هدف السؤال -2

 :السؤال باللغة العربية -3
 .م  با  صغيرة 6يت ون المجبم أعنه من 

 
 أى ة ل يراه الةخص المبين ف  الربم؟

 

 
 :السؤال باللغة اإلنجليزية -4
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 :معلومات السؤال -5
 رمز اإلجابة المجال المعرفي المحتوى
 ب التبرير الرياضي هندسة

 :إحصائيات السؤال -6

(M042279-M04_09) 
 

 الدولة
عدد 
 العينة 

نسبة  
تحقيق 
الهدف 
 الصحيحة

 نسبة االستجابة على البدائل

 متروك
 د ج ب أ

 645 842 2240 2242 242 2242 282 تايبيه الصينية

 248 242 6540 8842 842 8842 086 المتوسط الدولي

 2 2046 2842 2248 842 2248 986 مصر

 542 2642 88 5048 2542 5048 226 األردن

 248 2045 8842 5542 2642 5542 2628 قطر

 
 :تعليق على نتائج السؤال -7

 : ما يل   اس  ستائج الطلبة المصريين عل  هذا البؤال مقارسة بالستيجة الدولية
 .1. ٪ (.أ)من الطلبة اختاروا البديل الخطأ 
 .61. ٪ ن بلغت  السبتبة الدوليتة وهتو البتديل الصتحيحى فت  حتي (ب)من الطلبة اختتاروا البتديل

 .٪4.11للطلبة الذى اختاروا هذا البديلى 
 6.11 ٪وه  أعل  سببة (ج) من الطلبة اختاروا البديل الخطأ. 

 .516 ٪(.د) من الطلبة اختاروا البديل الخطأ 

 . ٪ لم يصلوه ٪.21من الطلبة حذفوا البؤال و. 
بوا البتتؤال اجابتتة صتتحيحة ينحتتم متتن الستتتائج اسخبتتال سبتتبة الطلبتتة المصتتريين التتذين أجتتا

مقارسة بالسببة الدوليةى وأمن ذلك ي ود ل    االهتمام بالمبا ط ال مودية للمجبتما  فت  
 .المسهاج األردس ى ول    الطنب ف  التب ير التخيل 
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 :إرشادات عالجية -8
ان مة لة هذا البؤال ي من عنجها بإح ار مجمبا   تلك الورادة ف  بتؤال الدرابتة أو 

وعر ه أمام الطنب من جها  مختلبة ليتأملوه فترة من الت من ستم . ئلة المةابهةاألب
طلب التيهم فت  المرحلتة األولت  الت تر  علت  الةت ل التذى رأوه متن المجبتم متن بتين أ

التيهم أن يربتموا الةت ل التذى رأوه متن المجبتم طلتب أوف  مرحلة أخترى . عدة أة ال
 .مرة أخرى ليقوموا ربوماتهم

 .لطنب عل  التحوين  الهسدبية عل  المجبما تدريب ا*( 
 .ريب الطنب عل  المسمور الهسدب دت*( 

 :االسئلة المشابهة  -9
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 M   042036: الرابع عشرالسؤال  -1
 :هدف السؤال -2
 :السؤال باللغة العربية -3

 

 :السؤال باللغة اإلنجليزية -4
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 :معلومات السؤال -5
 رم  ا جابة  رفيالمجال الم المحتوى
 د التبرير الريا ي هسدبة

 :إحصائيات السؤال -6

(M042036-M04_10) 
 

 عدد العينة  الدولة

نسبة  
تحقيق 
الهدف 
 الصحيحة

 نسبة االستجابة على البدائل

 متروك

 د ج ب أ

 645 2646 945 2648 642 2646 282 تايبيه الصينية

 548 6248 ..52 6648 2242 6248 088 المتوسط الدولي

 649 5842 2942 6948 2546 5842 982 مصر

 642 59 2042 6049 2648 59 226 األردن

 642 2040 5249 8640 2248 2040 2628 قطر

 

 :تعليق على نتائج السؤال -9
متتن % .6.1متتن الطلبتتة المصتتريين اختتتاروا البتتديل الصتتحيح د فتت  حتتين بلغتت  السبتتبة الدوليتتة  ٪.1..

 .لبديل الصحيح دالطلبة اختاروا ا
 2546  ٪ 11.    (.أ)الخطأ اختاروا البديل من الطلبة 
 6948 ٪ (. ب) الخطأاختاروا البديل من الطلبة 
 2942 ٪ (. ج) الخطأاختاروا البديل من الطلبة 
 649 ٪من الطلبة المصريين حذفوا البؤال. 

 :العالج المقترح -11
طبيتتم وم رفتتة  يتتاز ال ايتتا المتجم تتة التاعتقتتد أن المةتت لة فتت  مستتل هتتذا البتتؤال هتتو  تت    

حتتول سقطتتة ومجمتتوا ال وايتتا داختتل المسلتتث وم رفتتة ال ن تتة بتتين ال وايتتا وم رفتتة ال ن تتا  بتتين ال وايتتا  
 .وتطبيم ال ديد من المبائل عل  هذه ال ن ا  

 

 


