
 طبيقت/ هندسة  M   042130: الخامس عشرالسؤال  -1
 :هدف السؤال -2
 :السؤال باللغة العربية -3
 

 
 

  M 042130 اإلجابة رقم السؤال
 اإلجابات الصحيحة 

 وحدة مربعة  42استخدم النقاط المحددة لرسم المثلث الذى مساحته   01
 اإلجابات غير الصحيحة 

 وحدة مربعة 04المثلث المرسوم مساحتة  01
 أى إجابات أخرى غير صحيحة ومستبعدة  07

 بال إجابة 



 متروكة 77

 :باللغة اإلنجليزية السؤال -2

 

 

 



 :معلومات السؤال -5
 

 رمز اإلجابة المجال المعرفي المحتوى

 (المثلث أ ص س: مثال) 42رسم مثلث مساحته  تطبيق هندسة
 

 :إحصائيات السؤال -6
(M042130-M04_11) 

 

 الدولة
عدد 
 العينة 

 متروك 07 01 01
نسبة 
 0التحقق 

 0.40 147 749 0148 0.40 180 تايبيه الصينية

 848. 0048 9742 .84 848. 6.9 المتوسط الدولي

 946. 747 2648 0142 946. ..7 مصر

 9741 .74 048. 0946 9741 012 األردن

 9648 0240 747. 748 9648 0108 قطر

 

 :تعليق على نتائج السؤال -7
 :لىكما ي كانت نتائج الطلبة المصريين على هذا السؤال مقارنة بالنتيجة الدولية

 6.24  ٪  وتاد  مربعاة  6.من الطلبة المصريين استعملوا النقط المبينة فى الشكل ورسموا مثلثًا مسااتت
فاااى تاااين بلسااات النسااابة الدولياااة للطلباااة الاااذين أجاااابوا  جاباااة .... أ س ع، أ س ف، أ س ص، : مثااال

 .٪6424صتيتة 
 3.21 ٪  وتد  مربعة .3من الطلبة رسموا مثلثًا مساتت. 

 1424 ٪ تال مشااطوو أو ممتااى أو خطااوات مشوشاة أو ءياار مقاارو  أو بعياادًا )ا فااى تاال السااؤال أخفقاو
 .(عن المطلوو

 929 ٪ لم يصلوه ٪26.تذفوا السؤال و. 
يالتظ من النتاائج انخفااان نسابة الطلباة المصاريين الاذين أجاابوا الساؤال  جاباة صاتيتة بصاور  عاماة 

 .ومقارنة بالنسبة الدولية



 :إرشادات عالجية -8
ن المشكلة فى هذا الشكل بمعرفة قانونى مساتة المستطيل ومساتة المثلا  والقادر  علاى التفكيار التتيلاى، تكم

 :ولذلك فإن العالج يكمن فى
 .مراجعة مفهوم المساتة وقانون مساتة المستطيل .3
مراجعااااة قااااانون مساااااتة المثلاااا  والعالقااااة بااااين مساااااتتى المسااااتطيل المتساااااويين فااااى طااااور القاعااااد   ..

 :ومن ثم استنتاج التعميم التالى واالرتفاع،

تتساااوم مساااتتى مثلاا  ومسااتطيل  ذا وفقااط  ذا كااان طااول قاعااد  المثلاا  مثلااى طااول المسااتطيل ماا  
تساويهما فاى االرتفااع أو كاان ارتفااع المثلا  ارتفااع المساتطيل ما  تسااوم طاول قاعاد  المثلا  

 .م  طول المستطيل
 .تاالت الممكنة ألبعاد المثل ثم تتليل التقائق وتتديد المطلوو ودراسة ال .1

 :ففى سؤال الدراسة
 .وتد  مربعة .3=  6×  1=مساتة المستطيل 

 .مساتة المستطيل×  .= ومساتة المثل  المطلوو 
 .وتد  مربعة 6.=  .3×  .=          

 :وبتتليل األطوال المواتية لقاعد  المثل  وارتفاع  يكون جدول كاآلتى
 اتةالمس االرتفاع طول القاعد 

4 4 .6 
4 4 .6 

 
 .أ س ف، أ س ف، ع ص أ، ع ص و، ع ص س، س ع د: المثل  التى تتقق المطلوو هى: أوالً 
 .مناقشة أسئلة مشابهة م  التركيز على الجانو التتليلى لتصر التاالت الواتية .6
 

 :أسئلة مشابهة -8
 .و ج د باستعمال النقط المتدد  فى الشكل، ارسم مثلثًا أمثال مساتة المرب  أ .3



 
 .باستعمال النقط المتدد  فى الشكل، ارسم مستطياًل مساتت  تساوم مساتة المثل  أ س ع. .

 
 

  



 M   032344: السادس عشر السؤال -1
 :هدف السؤال -4
 :السؤال باللغة العربية -3
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 :السؤال باللغة اإلنجليزية -2

 

 :معلومات السؤال -5
 رمز اإلجابة المجال المعرفي المحتوى
 31 تطبيق هندسة

(M032344-M05_04) 
 :إحصائيات السؤال -6

 الدولة
عدد 
 العينة 

 متروك 07 01
نسبة التحقق 

0 

 00 6 92 00 108 تايبيه الصينية

 9847 0640 1240 9847 6.9 المتوسط الدولي

 0246 747 0146 0246 7.2 مصر

 .214 7 1.48 .214 010 األردن

 049 0941 0749 049 .011 طرق

 



 :التعليق
ماان الطلبااة المصااريين ماان اكجابااة بشااكل صااتيى علااى السااؤال فااى تااين بلساات النساابة الدوليااة % 3124تمكاان 
 .من الطلبة المصريين تذفوا هذا السؤال% 929من الطلبة، % 429.

 
 طبيقت/ هندسة  M    032754: السابع عشر السؤال -1

 :هدف السؤال -2
 :ال باللغة العربيةالسؤ  -3

   
 M 032754 اإلجابة رقم السؤال

 اإلجابات الصحيحة 
 جرش   نعم   ،   إربد   ال    ،   المفرق   نعم 10



 اإلجابات غير الصحيحة 
 إثنان من الثالثة صحيحتان  07
 أى إجابات أخرى غير صحيحة ومستبعدة  07

 بال إجابة 
 متروكة 77

 :نجليزيةالسؤال باللغة اإل  -2

 



 
 

 
 :استعمل المعلومات أعاله، فى اكجابة عن األسئلة التالية

وألن المعلم قال أن عليهم العود  فى اليوم نفس ، فإن طلبة الصاف ال يساتطيعون السافر  لاى مديناة تبعاد أكثار 
اله لمسااعدتك كم، استخدم الخارطة أعا .4بافتران أن المسافة بين بلدتنا والمفرق هى . كم عن بلدتنا .4من 

 .فى تعبئة الجدول أدناه وذلك بكتابة نعم أو ال فى الفراءات المبينة فى الجدول
 باستعمال النقاط المتدد ، ارسم مثلثًا مساتت  مثلى مساتة المستطيل أ و ج د

 مادبا المفرق  ربد جرش 
  نعم   كم أو أقل .4يتتقق شرط 



 :معلومات السؤال -5
 

 رمز اإلجابة يالمجال المعرف المحتوى
نعم ، ال ، نعم على الترتيب من  تطبيق هندسة

 اليمين إلى اليسار

 

 :إحصائيات السؤال -6
 (M032754-M05_05) 

 

 الدولة
عدد 
 العينة 

 متروك 07 01 01
نسبة التحقق 

0 

 0042 946 0940 047 0042 108 تايبيه الصينية
 1.47 847 0740 0.48 1.47 6.9 المتوسط الدولي

 9041 0246 2048 0747 9041 7.2 مصر

 648. 642 9849 0048 648. 010 األردن

 0841 .904 21 92 0841 0111 قطر

 

 :تعليق على نتائج السؤال -7
 :كما يلى كانت نتائج الطلبة المصريين على هذا السؤال مقارنة بالنتيجة الدولية

 ..22  ٪فاااى تاااين بلسااات النسااابة . الصاااتيتة مااان الطلباااة المصاااريين أكملاااوا الجااادول كااااماًل باكجاباااات
 .٪2629الدولية للطلبة الذين أكملوا الجدول باكجابات الصتيتة 

 3929 ٪ من الطلبة توصلوا كجابتين صتيتتين من ثال. 

 1.24 ٪من الطلبة أخفقوا فى  جابة السؤال. 

 3124 ٪من الطلبة تذفوا السؤال. 

 323٪ من الطلبة لم يصلوه. 

 مصااريين علااى سااؤال مثاال هااذا السااؤال تشااير  لااى اااعف القاادر  المكانيااة لاادم  ن هااذه النساابة للطلبااة ال
 .الطلبلة فى تقدير المسافات ومقارنتها



 
 

 :إرشادات عالجية -8
 : ن عالج هذه المشكلة يكمن فى تدري الطلبة على تقدير المسافات والمقارنة بينها

   .  أوسم مثل  3ارسم قطعة مستقيمة طولها  .3

      ج دواطلو   ًا من القط  المستقيمة مثل ثم عدد
وبعد ذلك اطلاو  لايهم اساتعمال المساطر  لمعرفاة مادم دقاة .  لى الطالو تقدير طولها مقارنة بطول أ و 

 .تقديراتهم
ارسااام عااااددًا اخاااار ماااان القطاااا  المسااااتقيمة واطلااااو  لاااايهم تقاااادير أطوالهااااا دون أن تكااااون وتااااد  القياااااس  ..

وبعاادها اطلااو  لاايهم اسااتعمال المسااطر  لقياااس أطااوال القطاا  ومقارنتهااا . امهممرسااومة أماا( الساانتمتر)
 .بتقديراتهم

واطلو منهم تقدير أطوال أشايا  فاى ءرفاة الصاف كطاول الشاباك . اعرن أمامهم مسطر  طولها متر .1
ثااام اطلاااو مااان بعااان الطاااالو قيااااس هاااذه األشااايا  ومقارناااة .  لااا ...وارتفااااع البااااو وعااارن السرفاااة 

 . ديراتهمالقياسات بتق

 :اطرح عليهم أسئلة تتامن المقارنة بين طولى شيئين مثل .6

 .وهكذا... عرن الشباك وارتفاع الباو، طول الطالو وارتفاع الشباك، 
 :سؤال مشابه -9
وعند الموق  م التظ أن البنزين فى سيارت  ال يكفى أكثر مان . سائق سيار  يسير على الطريق الدولى 

كيلااو متاارًا ف كماال الجاادول التااالى بكتابااة  ..ت المسااافة بااين موقعاا  والمدينااة و تساااوم فااإذا كاناا. كيلااو متااراً  ..
 .ممكن أو ءير ممكن

 ب أ

 ج د



 
 مدينة د مدينة ج مدينة و مدينة أ المدينة التى يريد الوصول  ليها

   ممكن  
 
 M   032205 :الثامن عشر السؤال -1
 :هدف السؤال -4
 :السؤال باللغة العربية -3

 



 :ال باللغة اإلنجليزيةالسؤ  -2

 
 :معلومات السؤال -5

 رمز اإلجابة المجال المعرفي المحتوى
 ب تطبيق هندسة

 

 :إحصائيات السؤال -6
(M032205-M05_09) 

 

 الدولة
عدد 
 العينة 

نسبة  
تحقيق 
الهدف 
 الصحيحة

 نسبة االستجابة على البدائل

 متروك

 د ج ب أ

 141 0142 047 ...0 648 .0.4 108 تايبيه الصينية

 946 0247 0241 1041 0948 1041 6.9 المتوسط الدولي

 046 9.42 0640 2846 0149 2846 7.0 مصر

 .94 0148 0646 747. .014 747. 010 األردن

 949 0647 9146 946. .0.4 946. 0111 قطر

 :تعليق على نتائج السؤال -7
٪، فاى تاين بلسات نسابة الطلباة المصااريين 1041الساؤال  النسابة الدولياة الاذين أجاابوا  جاباة صاتيتة عان هااذا

 :٪، وقد توزعت اختبارات الطلبة المصريين على بدائل السؤال كما يلى2846الذين أجابوا  جابة صتيتة 



 0149 32    (.أ)٪  اختاروا البديل. 
 2846 وهو اكجابة الصتيتة(. و)٪ اختاروا البديل 
 0640 (. ج)٪ اختاروا البديل 
 0148(. د)تاروا البديل ٪ اخ 

 :إرشادات عالجية -8
فى معرفة االشكال وتساو الزوايا بداخل ام شاكل  اعتقد أن المشكلة فى مثل هذا السؤال هو اعف  

 .ويمكن معالجة هذه المشكلة عن طريق تجسيد االشكال لمعرفة خواصها
 



 M032097:  التاسع عشرالسؤال  -1
 :هدف السؤال -4
 :ربيةالسؤال باللغة الع -3

 
 :السؤال باللغة اإلنجليزية -2

 
 :معلومات السؤال -5

 رمز اإلجابة المجال المعرفي المحتوى
 ج تطبيق هندسة



 :إحصائيات السؤال -6
(M 032097-M07_07) 

 

 الدولة
عدد 
 العينة 

نسبة  
تحقيق 
الهدف 
 الصحيحة

 نسبة االستجابة على البدائل

 متروك

 د ج ب أ

 040 946 1740 0840 0047 1740 102 تايبيه الصينية

 641 647 .984 9.40 2946 .984 6.0 المتوسط الدولي

 142 0.47 9048 9946 2142 9048 720 مصر

 . 746 9946 2140 .984 9946 0.7 األردن

 9 0.40 9242 2142 9741 9242 0121 قطر

 

 :تعليق على نتائج السؤال -7
٪، فاى تاين بلسات نسابة الطلباة المصااريين .984تيتة عان هااذا الساؤال النسابة الدولياة الاذين أجاابوا  جاباة صا

 :٪، وقد توزعت اختبارات الطلبة المصريين على بدائل السؤال كما يلى9048الذين أجابوا  جابة صتيتة 
 2142 32    (.أ)٪  اختاروا البديل. 
 9946 (. و)٪ اختاروا البديل 
 9048 تةوهو اكجابة الصتي(. ج)٪ اختاروا البديل 
 0.47 (. د)٪ اختاروا البديل 

 :إرشادات عالجية -8
والقاااوانين التاااى  فاااى معرفاااة االشاااكال وخواصاااهااعتقاااد أن المشاااكلة فاااى مثااال هاااذا الساااؤال هاااو ااااعف  

 .تتكمها وما هى عالقة متيط الدائر  بقطرها او بمساتتها 
 

   



 M 032575: العشرونالسؤال  -1
 :هدف السؤال -2
 :ةالسؤال باللغة العربي -3

 

 
 :السؤال باللغة اإلنجليزية -2



 
 :معلومات السؤال -5

 رمز اإلجابة المجال المعرفي المحتوى
 ب تطبيق هندسة

 

 :إحصائيات السؤال -6
 (M032575-M07_08) 

 

 الدولة
عدد 
 العينة 

نسبة  
تحقيق 
الهدف 
 الصحيحة

 نسبة االستجابة على البدائل

 متروك
 د ج ب أ

تايبيه 
 الصينية

102 81 241 81 1 6 141 

المتوسط 
 الدولي

6.0 .147 0040 .147 00 0749 .40 

 241 9148 9140 .904 9949 .904 721 مصر

 242 9140 0849 2048 9146 2048 0.7 األردن



 0 0849 9847 9.41 9646 9.41 0121 قطر

 :تعليق على نتائج السؤال -7
٪، فاى تاين بلسات نسابة الطلباة المصااريين 147.ا الساؤال النسابة الدولياة الاذين أجاابوا  جاباة صاتيتة عان هااذ

 :٪، وقد توزعت اختبارات الطلبة المصريين على بدائل السؤال كما يلى.904الذين أجابوا  جابة صتيتة 
 9949 32    (.أ)٪  اختاروا البديل. 
 904. وهو اكجابة الصتيتة(. و)٪ اختاروا البديل 
 9140 (. ج)٪ اختاروا البديل 
 9148(. د)ختاروا البديل ٪ ا 

 :إرشادات عالجية -8
وكيفيااة الشااكال وخواصااها التصااور البصااري لفااى اعتقااد أن المشااكلة فااى مثاال هااذا السااؤال هااو اااعف  

 .تتويل ام شكل ءير متدد الى اشكال معلومة

 M   032414 :الواحد والعشرونالسؤال  -1
 :هدف السؤال -2
 :السؤال باللغة العربية -3

 



 :لغة اإلنجليزيةالسؤال بال -2

 
 

 
 :معلومات السؤال -5

 رمز اكجابة المجال المعرفي المتتوم
 05 تطبيق هندسة

 :إحصائيات السؤال -6

(M032414-M07_09) 



 الدولة
عدد 
 العينة 

 متروك 07 01 01
نسبة 
 0التحقق 

 6047 648 .0.4 0148 6047 102 تايبيه الصينية

المتوسط 
 الدولي

6.0 9847 90 2. 0.40 9847 

 99 0148 046. 0847 99 728 مصر

 9142 841 042. 9.42 9142 0.7 األردن

 49. 0047 1148 9642 49. 0121 قطر

 



 M   032294: الثاني والعشرونالسؤال  -1
 :هدف السؤال -2
 :السؤال باللغة العربية -3

 

 :السؤال باللغة اإلنجليزية -2

 



 
 :معلومات السؤال -5

 رمز اإلجابة لمعرفيالمجال ا المحتوى

 أ تطبيق هندسة

 :إحصائيات السؤال -6

 (M 032294-M07_10) 
 

 الدولة
عدد 
 العينة 

نسبة  
تحقيق 
الهدف 
 الصحيحة

 نسبة االستجابة على البدائل

 متروك
 د ج ب أ

تايبيه 
 الصينية

102 8147 8147 6 .42 240 1 

المتوسط 
 الدولي

6.0 1042 1042 0248 024. 0148 946 

 041 046 0.40 0041 1048 1048 726 مصر

 042 746 0842 0141 .1 .1 0.7 األردن

 049 0047 9142 9947 2047 2047 0121 قطر

 

 :تعليقات على نتائج السؤال -8
٪، فاى تاين بلسات نسابة الطلباة المصااريين 1042النسابة الدولياة الاذين أجاابوا  جاباة صاتيتة عان هااذا الساؤال 

 :٪، وقد توزعت اختبارات الطلبة المصريين على بدائل السؤال كما يلى1048صتيتة  الذين أجابوا  جابة
 1048 32   وهو اكجابة الصتيتة (.أ)٪  اختاروا البديل. 
 0041 (. و)٪ اختاروا البديل 
 0.40 (. ج)٪ اختاروا البديل 
 046 (. د)٪ اختاروا البديل 

 :العالج المقترح -8



فى معرفة الطالبات تول النقط على المتاور السؤال هو اعف اعتقد أن المشكلة فى مثل هذا  
 .لى المتاور وتتديد االشكال عليهاالكارتيزية وتول تتديد النقاط ع


