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 السؤال باللغة اإلنجليزية -4
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 (M032753B-M05_07B) 

 الدولة
عدد 

 العينة
 متروك 07 02 22 02 02

نسبة 

التحقق 

2 

نسبة 

تحقق 

الهدف 

0 

 1718 8815 21 0217 5 2811 518 1212 805 الصينية تايبيه

 المتوسط

 الدولي
180 712 0 2218 2117 0217 1811 0011 22 

 211 815 8810 07 511 818 2 211 781 مصر

 217 2210 1018 0017 0810 711 2 217 082 األردن

 218 218 8718 25 2510 212 2 218 2228 قطر

 

 رمز اإلجابة المجال المعرفي المحتوى

 التبرير الرياضي االحصاء واالحتماالت( أ)
د ،  54ساعات و:،  4344، 03:2الزمن الصحيح 

 نعم ، نعم ، نعم

 التبرير الرياضي واالحتماالتاالحصاء ( ب)

55342  ،03:4  ،4342 

 د ، نعم ال نعم 44ساعة و  0

55342  ،:3:4  ،4342 

 د ، نعم نعم ال 44ساعات و  :
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5: M032753 - C 

 

 (M032753 - C) بالدليل وكود السؤال( :5)رقم السؤال  -5
 :هدف السؤال -0
 السؤال باللغة العربية -:
 

 

 

 

M 0 اإلجابة السؤالرقم  35723  C 

 اإلجابات الصحيحة 

 يشير إلى جرش ومادبا 01

 Bو      Aالمفرق و غيره  تتسق مع االجابة فى  00

 اإلجابات غير الصحيحة 

 أى إجابات أخرى غير صحيحة ومستبعدة  77

 بال إجابة 

 متروكة 77

 

 السؤال باللغة اإلنجليزية -4
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 رمز اإلجابة المعرفيالمجال  المحتوى

 جرش ومادبا معرفة االحصاء واالحتماالت

 

(M032753C-M05_07C) 
 

 الدولة
عدد 

 العينة
 متروك 07 22 22

نسبة التحقق 

2 

 1215 2015 0810 2815 80 805 الصينية تايبيه

 0710 0218 8818 2012 2011 182 الدولي المتوسط

 5 25 0217 812 017 781 مصر

 2210 2812 02 210 518 082 األردن

 2210 0811 1210 510 018 2228 قطر
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54 M032756 

 

 (M032756) بالدليل وكود السؤال( 54)رقم السؤال  -5
 :هدف السؤال -0
 السؤال باللغة العربية -:
 

 
 

 M 035726 اإلجابة رقم السؤال

 اإلجابات الصحيحة 

 يشير إلى جرش  01

 تتسق مع االجابة السابقةمدن أخرى غير بارلى   00

 اإلجابات غير الصحيحة 

 أى إجابات أخرى غير صحيحة ومستبعدة  77

 بال إجابة 

 متروكة 77
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 السؤال باللغة اإلنجليزية -4
 

 
 

 
 

 رمز اإلجابة المجال المعرفي المحتوى

 جرش التبرير الرياضي االحصاء واالحتماالت
 

(M032756-M05_08) 
 

 الدولة
عدد 

 العينة
 متروك 07 22 22

نسبة 

 2التحقق 

 1212 2011 0012 715 8211 805 الصينية تايبيه

 1811 0811 1811 2012 0111 182 الدولي المتوسط

 1811 0012 1717 27 2811 782 مصر

 1011 2512 8212 015 0711 082 األردن

 00 0115 8512 510 2117 2228 قطر
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54 M032688 
 

 دائرية قطاعات رسم/  تطبيق/  بيانى تمثيل
 (M032688) بالدليل وكود السؤال( 54)رقم السؤال  -5
 :هدف السؤال -0
 السؤال باللغة العربية -:

 
 .وأخضر أرجوانى، برتقالى،: األلوان مختلفة قطاعات 3 له بمؤشر دائرى عداد رائد لدى
 .قطاع كل عند المؤشر فيها وقف مرة كم يبين التالى الجدول مرة، 0111 المؤشر رائد أدار

 

 الوقوف مرات عدد األلوان

 001 برتقالى

 343 أرجوانى

 342 أخضر

 

 البرتقالى، القطاعات، هذه وعين الثالثة القطاعات من قطاع لكل التقريبى الحجم تحدد التى العداد على خطوطا   ارسم
 .العداد على واألخضر األرجوانى

 

 M 035688 اإلجابة رقم السؤال

 اإلجابات الصحيحة 

01 
القطاع البرتقالى تقريباً يعادل نصف الدائرة واألخضر واألرجوانى كالً منهما يعادل ربع 

 الدائرة والكل موضح ومدون 

 اإلجابات غير الصحيحة 

 على األقل أحد القطاعات مدون صحيح 71

 الثالث قطاعات مرسومة ولكنها غير صحيحة 70

 قطاعات مرسومة صحيحة ولكنها غير مدونةالثالث  75

 أى إجابات أخرى غير صحيحة ومستبعدة  77

 بال إجابة 

 متروكة 77
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 السؤال باللغة اإلنجليزية -4
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 رمز اإلجابة المجال المعرفي المحتوى

القطاع البرتقالي نصف الدائرة ، األخضر واألرجواني كل  تطبيق االحصاء واالحتماالت

 الربع منهما

 

(M032688-M07_11) 

 

 الدولة
عدد 

 العينة
 متروك 07 00 02 02 22

نسبة التحقق 

2 
 1711 2815 2818 211 2217 2517 1711 801 الصينية تايبيه

 المتوسط

 الدولي
182 0011 518 2218 210 0215 0515 0011 

 2211 12 18 211 2018 011 2211 715 مصر
 2711 0511 1015 215 010 017 2711 087 األردن
 818 8810 1212 215 2215 810 818 2218 قطر

 

 :النتيجة
 :يلى كما الدولية بالنتيجة مقارنة السؤال هذا على المصريين الطلبة نتائج كانت
 00.6٪  فاى. صاحيحة بعنااوين صاحيحة قطاعاات ثالثة وحددوا الصحيحة لإلجابة توصلوا المصريين الطلبة من 

 .٪3273 الكاملة الصحيحة لإلجابة توصلوا الذين للطلبة الدولية النسبة بلغت حين
 01.4٪ عنااوين بدون ولكن صحيحة قطاعات ثالثة رسم من فمنهم جزئية محاوالت حاولوا المصريين الطلبة من 

 صاحي  فقاط منهاا واحاد قطاعاات ثالثاة رسام مان ومانهم صاحيحة لاي  ولكنهاا قطاعاات ثالثاة رسام من ومنهم
 .صحي  وبعنوان

 30٪ مشوشة بمحاوالت وقاموا السؤال حل فى أخفقوا الطلبة من. 
 30٪ يصلوه لم ٪373 و السؤال حذفوا الطلبة من. 

 النسابة وهاى ٪3176 ونسابتهم الساؤال حاذف مان مانهم لاذل  الساؤال الطاال  فهام عادم علاى تشير النتيجة هذه أن اعتقد
 آخار وساب . المطلاو  عان بعيادة أو مقاروةة غيار كتاباات أو محاهاا أو فشاطبها فاشالة محاوالت حاول من ومنهم األعلى،

 .باستخدامها البيانات لتمثيل معينة بنسبة دائرية منطقة لتقسيم اعتماده يمكن الذى لألسا  الطلبة فهم عدم وهو يكون قد
 :المشابهة األسئلة

0 . 

 

 عاادد وسااجل ماارة 0111 القاار  محمااود أدار. وأصاافر أخضاار، أحماار،: ملونااة قطاعااات ثالثااة إلااى قاعدتااه دوار قاار 
 :التالى الجدول فى كما. قطاع كل عند المؤشر فيها تتقوف التى المرات
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 الوقوف مرات عدد األلوان

 323 أحمر

 030 أخضر

 013 أصفر

 اللاون قطااع كال علاى واكتا  الثالثاة القطاعاات مان قطااع لكال التقريبية المساحة تحدد القر  على أقطار أنصاف ارسم
 .يمثله الذى

3. 

 
 

 حساا  الطلبااة أعااداد ومثلاا  التلفزيااون فااى يفضاالونها التااى الباارامج حااول آراؤهاام أخااذت طالاا  611 مااا مدرسااة طااال  عاادد
 .البرامج من نوع كل يفضلون الذين الطال  أعداد أوجد. أعاله الدائرية القطاعات فى يفضلونها التى البرامج

 :المقترح العالج
 .المركزية والزاوية الدائرى والقو  الدائرى القطاع بمفهوم الطلبة راجع 0

 :أن من انطالقا 0

 القاو  وطاول. بالرادياان الادائرى للقطااع المركزياة الزاوياة قياا  ها حي  3نق ها =   الدائرى القطاع مساحة
 والمناقشااة الحااوار أساالو  اسااتعمل الاادائرى للقااو  المقابلااة المركزيااة الزاويااة قيااا  هااا حياا . نااق هااا=  الاادائرى
 :إن إلى للتواصل

 
 
 
 

       
 
 

 

 

 
 نفساها الادائرة مركاز عند الكلية الزاوية نقسم معلومة بنسبة دائرية قطاعات إلى دائرية منطقة لتقسيم أنه، نستنتج ذل  ومن

 .نفسها وبالنسبة أقوا  إلى الدائرة نقسم أو

 3نق ها 
 

3 3نق 

 مساحة القطاع الدائرى

 مساحة المنطقة الدائرية
 

= 

  ها
 

3  

= 

 نق ها
 

3 نق 

 الدائرى القوس طول

 (محيطها) الدائرة طول

= 

  ها
 

3  

= 
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 :الدراسة سؤال إلى وبالعودة. 3

 .الدائرة طول     يمثل قو  كل فإن( الطول فى متساوية) متطابقة أقوا  1 إلى مقسمة الدائرة أن بما

 =   = البرتقالى اللون ذو القطاع عند المؤشر وقوف مرات عدد نسبة أن وبما

 =   =   األرجوانى اللون ذو القطاع عند المؤشر وقوف مرات عدد ونسبة

 =   =        األخضر اللون ذو القطاع عند المؤشر مرات عدد ونسبة

     تساوى الثالثة األلوان تمثل التى القطاعات مساحات بين النسبة فإن

 .القطاعات لهذه األقوا  أطوال بين النسبة وهى 3:  3:  4 أى

 أجزاة 4=  1×   =   البرتقالى اللون يمثل الذى القطاع قو  طول فإن لذل ،

 جزة 3=  1×   =   األرجوانى اللون يمثل الذى القطاع قو  وطول 

 جزة 3=   1×   =    األخضر اللون يمثل الذى القطاع قو  وطول 

 :يلى كما الحل يكون ذل  وعلى

 
 :للتناس  الطلبة فهم لتعزيز المشابهة كاألسئلة أخرى أسئلة ناقش

يطرح أسئلة . مركزا  على خطوة الفهم يناقش كل ما سبق انطالقا من إستراتيجية حل المسألة ذات الخطوات األربع
 :مثل

 .ما المناسبة بين عدد مرات المؤشر عند القطاعات الثالثة -
 627:  622:  222: الجوا 

 2:   2: 6: أى

 6:  6:  2: أى

 كيف ستقسم المنطقة الدائرية إلى القطاعات الثالثة؟ -

 .آلخ.................. المركز أو تقسيم الدائرة بالنسبة السابقة إما عن طريق تقسيم الزاوية الكلية عند : الجوا 
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51 M032637 - A 
 

 بيانيا   الممثلة البيانات قراءة/  معرفة/  بيانى تمثيل
 (M032637 - A) بالدليل وكود السؤال( 51)رقم السؤال  -5
 :هدف السؤال -0
 السؤال باللغة العربية -:
 

 .للدفع مختلفين عرضين البدنية للياقة نادى لدى
 ال   العارض فاى. ديناارا   30 مقاداره أسابوعى ورسام. ديناار 411 مقاداره ابتادائى رسم يدفع أ العرض فى
 .دينارا   01 مقداره أسبوعى رسم يدفع ولكن ابتدائى رسم يدفع

 .  والعرض أ العرض بين للتكلفة مقارنة يبين التالى الشكل

 
 .ثم عين على الشكل الخط الذى يمثل الكلفة للعرض   حدد على الشكل الخط الذى يمثل الكلفة للعرض أ، .أ 

 

 M 035637 A اإلجابة رقم السؤال

 اإلجابات الصحيحة 

 الخطوط صحيحة ومدونة البيانات والمستوى أ  مظلل والمستوى ب  منقط 01

 اإلجابات غير الصحيحة 

 الخطوط غير مدونة البيانات 71

 أى إجابات أخرى غير صحيحة ومستبعدة  77

 بال إجابة 

 متروكة 77
 

 

 

 السؤال باللغة اإلنجليزية -4
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(M032637A-M07_13A) 
 

 الدولة
عدد 

 العينة
 متروك 07 02 22

نسبة 

 2التحقق 
 5111 111 211 518 5111 801 الصينية تايبيه

 8818 0218 2211 715 8818 182 الدولي المتوسط
 1210 1118 0111 510 1210 710 مصر
 8110 0215 27 2810 8110 087 األردن
 2112 1818 1810 2218 2112 2218 قطر
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51 M032637 – B 

 

 (M032637 – B) بالدليل وكود السؤال( 51)رقم السؤال  -5
 :هدف السؤال -0
 السؤال باللغة العربية -:

 
 فى أى أسبوع تتساوى قيمة العرض أ والعرض ب؟

 
 

  M 035637 B اإلجابة السؤال رقم

 اإلجابات الصحيحة 

01 16 

 اإلجابات غير الصحيحة 

 أى إجابات أخرى غير صحيحة ومستبعدة  77

 بال إجابة 

 متروكة 77

 السؤال باللغة اإلنجليزية -4

 

 
(M032637B-M07_13B) 

 

 الدولة
عدد 

 العينة
 متروك 07 22

نسبة 

 2التحقق 

 55 018 1 55 801 الصينية تايبيه

 8510 2511 2718 8510 182 الدولي المتوسط

 1811 2811 1117 1811 710 مصر

 8812 5 0812 8812 087 األردن

 510 0815 8715 510 2218 قطر
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51 M032637 - C 

 

 

 (M032637 - C) بالدليل وكود السؤال( 51)رقم السؤال  -5
 :هدف السؤال -0
 السؤال باللغة العربية -:
 

 ، ما الفرق فى الكلفة الكلية بين العرضين؟04فى األسبوع 

 
 

 M 035637 C اإلجابة رقم السؤال

 اإلجابات الصحيحة 

 بالوحدات أو بدون وحدات 200 01

 اإلجابات غير الصحيحة 

 0111أو    0511 71

 أى إجابات أخرى غير صحيحة ومستبعدة  77

 بال إجابة 

 متروكة 77

 

 باللغة اإلنجليزيةالسؤال  -4
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(M032637C-M07_13C) 
 

 الدولة
عدد 

 العينة
 متروك 07 02 22

نسبة 

 2التحقق 

 0712 011 2111 210 0712 801 الصينية تايبيه

 1110 25 0510 015 1110 182 الدولي المتوسط

 2712 2718 8815 210 2712 710 مصر

 0118 22 8818 8 0118 087 األردن

 8 0118 8012 218 8 2218 قطر

 
 

 

 
 
 

 :النتيجة
 :يلى كما الدولية بالنتيجة مقارنة السؤال لهذا الثالثة الفروع على المصريين الطلبة نتائج كانت

 (:أ) الفرع نتيجة
 3172٪  الاذين للطلباة الدولياة النسابة بلغات حاين فاى الفارع، هاذا علاى صاحيحة إجاباة أجاابوا المصاريين الطلباة من 

 .٪5.45 صحيحة إجابة إجابوا
 3471٪ الفرع هذا إجابة فى أخفقوا المصريين الطلبة من. 
 3374٪ السؤال حذفوا المصريين الطلبة من. 

 073٪ يصلوه لم الطلبة من. 

 
 (:ب) الفرع نتيجة
 30.6٪  الاذين للطلباة الدولياة النسابة بلغات حاين فاى الفارع، هاذا علاى صاحيحة إجاباة أجاابوا المصريين الطلبة من 

 .٪44.. صحيحة إجابة إجابوا
 3673٪ الفرع هذا إجابة فى أخفقوا المصريين الطلبة من. 
 0073٪ السؤال حذفوا المصريين الطلبة من. 

 0370٪ يصلوه لم الطلبة من. 

 (:ج) الفرع نتيجة
 0370٪  الااذين للطلبااة الدوليااة النساابة بلغاات حااين فااى الفاارع، هااذا علااى صااحيحة إجابااة أجااابوا المصااريين الطلبااة ماان 

 .٪44.. صحيحة إجابة إجابوا
 4670٪ أو 0111 و زد 0311 العرضااين تكلفااة أوجاادوا ٪0 ماانهم الفاارع، هااذا إجابااة فااى أخفقااوا المصااريين الطلبااة ماان 

 .الفرق يجدوا لم ولكنهم زد 0311 و 0111
 0374٪ السؤال حذفوا المصريين الطلبة من. 

 00٪ يصلوه لم الطلبة من. 

 رمز اإلجابة المجال المعرفي المحتوى
 العرض أ الخط المتصل ، العرض ب الخط المتقطع تطبيق االحصاء واالحتماالت( أ)
 51 معرفة االحصاء واالحتماالت( ب)
 022 تطبيق االحصاء واالحتماالت( ج)
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 فقاد. الساؤال بساطة مع تتناس  ال أنها إال النسبى ارتفاعها ورغم المصريين الطلبة نتائج أن السابقة النتائج من يالحظ
 التمثياال ماادلول فااى الطلبااة ضااعف إلااى يشااير وهااذا(. ج) الفاارع فااى العرضااين بااين التكلفااة فااى الفاارق إيجاااد فااى ٪0073 أخفااق
 .منها المعلومات واستخال  البيانية التمثيالت قراةة فى خبرتهم ونق  للبيانات البيانى

 
 :المشابهة األسئلة

   أ، طائرتين حركة يمثل المجاور الشكل. 0
 الطائرة أقلعت فإذا. واإلقالع الهبوط فى
 ارتفاعها وبلغ صباحا   الثامنة الساعة عند

  الطائرة بدأت بينما. دقيقة 00 بعد قدم 3111
 ووصلت قدم 03111 ارتفاع من الهبوط  

 والربع التاسعة الساعة عند المطار أرض
 .صباحا  

 (. ) الظائرة حركة يمثل الذى والخط( أ) الطائرة حركة يمثل الذى الخط الشكل على عين .أ 
 نفسه؟ االرتفاع على الطائرتان تكون ساعة أى عند .ب 

 صباحا ؟ 1100 الساعة عند الطائرتين ارتفاعى بين الفرق ما .ج 

 .محتوياتها على للحصول   أ، مختلفين عرضين الكترونية مكتبة تقدم. 3
 دينار 011 المشتر  يدفع( أ) األول العرض فى

(  ) الثانى العرض وفى. أولى دفعة بدون. شهريا  
 وقسط أولى اشترا  رسم دينار 411 المشتر  يدفع

 من كل تكلفة يبين التالى الشكل. دينارا   41 شهرى
 .العرضين

 الكلفاااااة يمثااااال الاااااذى الخاااااط الشاااااكل علاااااى حااااادد .أ 
 (. ) للعرض الكلفة الذى والخط( أ) للعرض

 ؟( ) العرض وكلفة( أ) العرض كلفة تتساوى شهر كم بعد .ب 

 العرضين؟ بين الكلية الكلفة فى الفرق يكون كم شهرا ، 03 بعد .ج 

 
 :المقترح العالج

 .بيانيا   وتمثيلها متغيرين بين للعالقة الطال  فهم فى المقترح العالج يكمن
 علاى البااقى يسدد ثم أولى دفعة يدفع أن على سيارة اهلل عبد اشترى .0

 الشااااكل. شااااهرا   34 ولماااادة دينااااارا   301 القسااااط مقاااادار شااااهرية أقساااااط
. المتتاليااة األشااهر فااى الساايارة ثماان ماان الماادفوع المبلااغ يمثاال أعاااله
 المحور على عددا   تقابل الخط نقط من نقطة كل أن للطال  وض 
 تمثاال وهااى اهلل عبااد دفعهااا التااى الشااهرية األقساااط عاادد يمثاال األفقااى
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 علاى آخار عاددا وتقابال السايارة شارائه منذ مضت التى األشهر عدد
 ونااقش السيارة ثمن من المدفوع المبلغ إجمال ويمثل الرأسى المحور

 :مثل أسئلة الطلبة مع
 اهلل عبااد يكااون شااهرا   03 بعااد: الجااوا  ؟(أ) نقطااة تمثاال ماااذا -

 .السيارة ثمن من دينار 2111 دفع قد
 علاى حصالت كياف للطلباة باين. أشاهر 1 بعاد: الجاوا  السايارة؟ ثمان مان ديناار 6111 دفاع قاد اهلل عباد يكاون شهر كم بعد -

 .الجوا 

 علاى حصالت كياف للطلبة بين. دينار 1111: الجوا  شهرا؟ 06 بعد السيارة ثمن من اهلل عبد دفعه قد يكون الذى المبلغ ما -
 .الجوا 

 األشاهر عادد كاان عنادما دفاع المبلاغ هاذا أن للطلباة باين. ديناار 4111: الجاوا  أولاى؟ كدفعاة اهلل عبد دفعه الذى المبلغ ما -
 .صفر

 .دينار 01111: الجوا  للسيارة؟ ثمنا اهلل عبد دفعه الذى الكلى المبلغ ما -

 .شهرا  34 وهى السداد مدة انقضاة بعد المدفوعة المبالغ إجمال هو المبلغ هذا أن للطلبة بين
 شهرا؟ 06 بعد السيارة ثمن من بقى قد يكون دينار كم
 :الدراسة سؤال األن ناقش. 3
 المتصااال؟ الخاااط يمثلاااه عااارض أى إذن ديناااار 411: الجاااوا  المتصااال؟ الخاااط يمثلاااه الاااذى العااارض فاااى األولاااى المبلاااغ ماااا.    أ

 (.أ) العرض: الجوا 
 .الخطين بين التقاطع نقطة عند: الجوا  العرضين؟ قيمتا تتساوى أين.   
 اسبوعا   06: الجوا  العرض؟ قيمتا بعدها تتساوى التى األسابيع عدد ما 
 أسبوعا ، 34 بعد. ج
 .دينار 0111: الجوا  ؟(أ) العرض الكلفة ما 
 .دينار 0311: الجوا  ؟( ) العرض كلفة ما 
 .دينار 311: الجوا  العرضين؟ بين الكلية الكلفة فى الفرق ما
 تشاير ماا وهاو. الساؤال هاذا مثال ماع خبارتهم قلاة إلاى أيضاا   يعازى قاد السؤال هذا مثل على المصريين الطلبة نتائج انخفاض إن

 اعااارض وذلااا ،. ٪0373 مشاااابه ساااؤال عااان إجاااابوا الاااذين الطلباااة نسااابة بلغااات حيااا  للدراساااة الساااابق التطبياااق فاااى نتاااائجهم إلياااه
 باادالتها الطلبااة وناااقش آخاار مصاادر أى أو المجااالت أو اليوميااة الصااحف ماان عليهااا تحصاال واقعيااة بيانيااة رسااومات وباسااتمرار

 .كالسابق أسئلة عليهم واطرح
 

 


