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 األعداد والعمليات عليها
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 فهرس أسئلة األعداد العمليات عليها
 

 رقم المفردة م
المستوى 
 المعرفى

نوع 
 السؤال

 مفتاح االجابة
الدرجة 
 الكلية 

نسبة 
 التحقق

1 M022043 معرفة MCQ 44.. 1 د% 

2 M022046 تطبيق CR 2112 1 راجع الدليل 

3 M022057 تطبيق MCQ 2.13 1 ج 

2 M022066 رفةمع MCQ 3.13 1 د 

5 M022232 تطبيق CR 1.3 2 راجع الدليل 

. M022234 B تطبيق CR 418 2 راجع الدليل 

7 M042003 معرفة MCQ 2515 1 د 

8 M042079 معرفة MCQ 2413 1 ج 

9 M042018 تطبيق CR 1813 1 راجع الدليل 

11 M042055 تطبيق MCQ 83.4 1 ب 

11 M042039 تطبيق MCQ 3212 1 أ 

12 M022097 معرفة MCQ 52 1 ج 

13 M022104 معرفة MCQ 5115 1 د 

12 M022106 تطبيق CR 17 1 راجع الدليل 

15 M022110 معرفة CR 21. 1 راجع الدليل. 

1. M032307 تطبيق CR 818 1 راجع الدليل 

17 M032523 تطبيق MCQ 21 1 ب 

18 M032701 تطبيق MCQ 7117 1 ج 

19 M032704 تطبيق MCQ 5118 1 ب 

21 M032525 معرفة MCQ 2218 1 أ 

21 M042001 معرفة MCQ 3517 1 ب 

22 M042022 معرفة MCQ 3712 1 ج 

23 M042304 A تطبيق CR 2912 1 راجع الدليل 

22 M042304 B تطبيق CR 313 2 راجع الدليل 

25 M042304 C تطبيق CR 12. 1 راجع الدليل 

2. M042304 D  اضىالتبرير الري CR 1719 2 راجع الدليل 

27 M032142 تطبيق MCQ 3918 1 ب 

28 M032755 التبرير الرياضى CR 111 2 راجع الدليل 

29 M032381 التبرير الرياضى CR 151 1 راجع الدليل. 

31 M032416 معرفة MCQ 2513 1 د 

31 M032160 تطبيق MCQ 1712 1 د 

32 M032529 تطبيق MCQ 1715 1 ب 
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 M022043: األول لالسؤا -.
 :هدف السؤال -5

 : السؤال باللغة العربية -3
 .في أي دائرة يكون الجزء المظلل منها يدل على كسر يساوي تقريبًا الكسر الذي بالجزء

 
 

 :معلومات السؤال -8
 رمز اإلجابة المجال المعرفي المحتوى
 د معرفة أعداد

 :إحصائيات السؤال -2
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 (M022043-M01_01) 

 الدولة
عدد 
 العينة

نسبة 
االجابة 
 الصحيحة

 نسبة االستجابة على البدائل

 محذوف
 هـ د ج ب أ

 1.. 3.3 43.1 1.3 8.7 1..3 43.1 371 تايبيه الصينية

 1.3 8.3 21.3 4.7 2.6 33.3 21.3 281 المتوسط الدولي

 1.8 6.6 88.3 33.1 3..3 37.4 88.3 611 مصر

 1 4.3 84.3 6.1 33.4 36.3 84.3 788 األردن

 1.2 4.7 88.3 31.1 33.3 34.8 88.3 3.14 قطر
 

فببي ؤببين بلسبب  نسبببة % 5125النسبببة الدوليببة للطلبببة الببذين أجببابوا  جابببة صببؤية عببن  ببذا السبب ال 
، وقببد توزعبب  ارتيببارا  الطلبببة المصببريين % 20..الطلبببة المصببريين الببذين أجببابوا  جابببة صببؤيؤة 

 :على بدائل الس ال كما يلي

 0.21 %(.أ)ديل ارتاروا الب 

 0120  % (.ب)ارتاروا البديل 

 0521 % (.ج)ارتاروا البديل 

 ..20  % و و اإلجابة الصؤيؤة( د)ارتاروا البديل. 

 929  % (. ب)ارتاروا البديل 

 :إرشادات عالجية -2
 و أكثبر الببدائل الرطبخ ارتبارط الطلببة وأظبن ( أ)يالؤظ من نتائج الطلبة المصريين أن البديل 

م انتبببا هم  لببى أن الكسببر الببذي يببدل علببى الجببزء المظلببل فببي أن السبببب فببي ذلبب  عببد
 المستطيل يساوي  

 ل أن الجبزء المظلبل يبدل علبى كسبر أكببر ( أ ) و و أقل قلياًل من النصف بينما يشير البديل  
وقد يعزى  ذا الرطبخ لعبدم اتنتبباط والتبخني فبي قبراءة السب ال وفهمبه . من النصف قيالً 
ح أو لضببببببببببعف فببببببببببي مقارنببببببببببة الكسببببببببببور فلببببببببببم يعببببببببببرف الطالببببببببببب أن       و ببببببببببو المببببببببببرج
  . 
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 :ولمعالجة ذل 

فتؤديبببد المعطيبببا  . أكبببد علبببى أن الرطبببوة األولبببى لؤبببل أي مسبببخلة  بببي قبببراءة المسبببخلة وفهمهبببا -0
فعنببد قببراءة المسببالة وفهمهببا يكببون . ودتلتهببا يسبباعد الطالببب علببى تؤديببد الطريببب نؤببو المطلببوب

يدل عليه جزء مظلل من منطقبة مسبتطيلة مقسبمة  لبى أجبزاء متسباوية  ذن يجبب المعطي كسر 
و نببا قببد يكببون بعبب  الطلبببة الببذين أرطببخوا فببي ؤببل السبب ال ت يعرفببون . تؤديببد  ببذا الكسببر أوتً 

 :يراجع الطلبة في ذل  وي كد على أن . كتابة الكسر الذي تدل عليه منطقة مظللة

( أو العناصبببببببببببر)عبببببببببببدد األجبببببببببببزاء =     من منطقة  الكسر الذي يدل عليه الجزء المظلل
 المظللة

 كلها( أو العناصر)عدد األجزاء         أو الذي تمثله العناصر المظللة في مجموع 

 .مع التخكيد على أن األجزاء يجب أن تكون متساوية

     ا   ُيقارن بكسر يسهل التعرف عليه و و  ن    وبعد تؤديد الكسر المعطى و و  

بعببد ا ينظببر الطالببب  لببى البببدائل ويبؤببا عببن البببديل الببذي   وبالمقارنببة يكببون   
 .يكون جز ط المظلل أقل قلياًل من النصف

 :راجع الطالب بمقارنة الكسور متبعًا المراؤل التالية -1

 .و البسط األكبرالكسر األكبر  و الكسر ذ: مقارنة الكسور ذا  المقاسا  المتساوية -

اسبتعمل مفهبوم المضباعف المشبتر  األصبسر للمقبامين : مقارنة الكسور ذا  المقاسا  المرتلفبة -
 .لكتابة كسرين مكافئين وبمقامين متساويين

 يكون : استعمل مفهوم المضاعف المشتر  للوصول  لى القاعدة العامة التالية  -

 

  ذا وفقط  ذا كان    -

 .ج× ب >  د × أ  أي أن       

 :أسئلة مشابهة -7
0) 
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في أي دائرة يكون الجزء المظلل يدل على كسر يساوي تقريبًا الكسر الذي يدل عليه الجزء المظلل 

 في المربع؟

 
1  ) 

 
في أي مستطيل يكون الجزء المظلل منه يدل على كسر يساوي الكسر الذي تمثله المربعا  

 المظللة في المجموعة أعالط؟
  ( أ

 

  ( ب

 

( ج

 
 ( ه ( د
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1 ) 

 
في أي دائرة يكون الجزء المظلل يدل على كسر يساوي تقريبًا الكسر الذي يدل عليه الجزء المظلل 

 في المربع؟
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 M022046: السؤال الثاني -.

 :هدف السؤال -5

 :السؤال باللغة العربية -3
ــاز  ــخ خب ــو ارامــا  مــي الخحــيي مــ   8182يخل ــو ارامــا  مــي  51732كيل كيل
 يخ؟لكم كيلو اراما  يكوي عنده مي الخ. تعمل عجينة للكعكالسميد 

 .......................اإلجابة
 

 M022046 اإلجابة رقم السؤال

 اإلجابات الصحيحة 
01 7.185 

 580.7إجابات اخرى تقترب مي  01
 اإلجابات اير الصحيحة 

 ( 585.7+  81.7.)         .085أو   085.1 51

50 
أو   58017أو  581.7مثال ) أ فى إحدى الخانات تحتوى على خخ

.80.7   ،،،،،،) 
 0.1.أو  .0.أو    .08.أو    .80.: إحدى اإلجابات اآلتية  55
 أى إجابات أخرى اير صحيحة ومستبعدة  51

 بال إجابة 
 متروكة 11

 
(M022046-M01_02) 

 :معلومات السؤال -8

 رمز اإلجابة المجال المعرفي المحتوى
 71.42 تخبيق دأعدا

 

 :إحصائيات السؤال -2
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 الدولة
عدد 
 العينة

 محذوف 79 72 71 71 19 11

نسبة 
التحقق 

1 

تايبيه 
 الصينية

573 8812 1 1 3 1 5 31. 8812 

المتوسخ 
 الدولي

.22 5518 118 31. 2 215 22 1219 5.1. 

 2112 1211 3.17 1 117 219 115 2117 932 مصر

 2517 819 3217 ..2 119 512 1 2517 723 األردي

 2215 2218 .221 318 112 .21 115 2211 1138 قخر

 :تعليق على نتائج السؤال -2
 :كان  نتائج الطلبة المصريين على  ذا الس ال كما يلي

 .12.  % كيلببو جرامببًا، فببي ؤببين كانبب  النسبببة  2015.توصببلوا لاجابببة الصببؤيؤة و ببي
ذط النسببببة  يبببر مرضبببية  ذا أربببذ و ببب% 5521الدوليبببة للبببذين توصبببلوا لاجاببببة الصبببؤيؤة 

 .طة الس الابعين اتعتبار بس

 0920  % ؤلببوا السبب ال ولببم يتوصببلوا لاجابببة الصببؤية نتيجببة ارتكببابهم أرطبباء فببي رطببوة
علببى يسببار الجببزء العشببري  2.5. عببدد العينببةمببن رطببوا  الؤببل مثببل وضببع صببفر فببي 

ين عببدد العينببةم أو أرطببخوا فببي جميببع رقمببين مببن أرقببا 12.15+  21.5.فخصبببح السبب ال 
 12.15+  2.5.: أو أرطخوا بترتيب المنازل من أجل الجمع

 وذل  نتيجة رطخ في وضع الفاصلة العشرية 

 1.2. % ؤببل مشببطوب أو رطببوا  ؤببل عشببوائية لببو ؤببل  يببر )أرفقببوا فببي ؤببل السبب ال
 (.مقروء أو ؤذف الس ال

 :أسئلة مشابهة -7
كيلببو  52.5ؤلببة األولببى فببي رؤلببة سببير علببى األقببدامة قطعبب  فرقببة كشببافة فببي المر  -0

كببببم متببببراي قطعبببب  فببببي . كيلببببو متببببراً  12.55متببببرًا، وفببببي المرؤلببببة الثانيببببة قطعبببب  
 المرؤلتين؟
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 : ......................................الجواب

دينببارًا، وفببي يببوم أجازاتببه عمببل فببي مطعببم يقببدم الطعببام للزبببائن  01215يببدرر أؤمببد  -1
 دينارًا أصبح لدى أؤمد؟دينارًا، كما  25.وؤصل على أجر مقدارط 

 :..................الجواب

متببرًا  1525 ذا كببان ارتفبباع التلببة عببن سببطح األر  . ثُببب  بببرج لالتصببات  علببى تلببة  -1
 مترًا فما ارتفاع قمة البرج عن سطح األر ؟ 01219وطول البرج 

 : ..............................الجواب

 :العالج المقترح

 :أساس األرطاء التي ارتكبها الطالب تقوم رطة اتصالح على

فببببكذا كببببان الصببببفر  ل يسببببار الجببببزء . العشببببري عببببدد العينببببةتوضببببيح قيمببببة الصببببفر فببببي  -0
أمبببا  ذا وضبببع  لبببى يمبببين الجبببزء . الصبببؤيح أو  لبببى يمبببين الجبببزء العشبببري فبببال قيمبببة لبببه

 :، مثلعدد العينةالصؤيح أو  لى يسار الجزء العشري فكنه يعتبر 

و     نمـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا بي      
 

التخكيد علبى موضبع الفاصبلة العشبرية عنبد جمبع عبددين وذلب  باسبتعمال لوؤبة المنبازل لتوضبيح أن 
األرقببببام فببببي المنببببازل المتشببببابهة يجببببب أن تكتببببب تؤبببب  بعضببببها ومببببن ثببببم يجببببب أن تظهببببر 

جببزاء المائببة ثببم تكتببب أجببزاء العشببرة تؤبب  بعضببها وأ. الفاصببلتان العشببريتان تؤبب  بعضببهما
و كذا كما  بو الؤبال مبع األجبزاء الصبؤيؤة ؤيبا تجمبع ا ؤباد مبع ا ؤباد .. تؤ  بعضها

 .الخ.... والعشرا  مع العشرا  

أما الذين أرفقوا فبي ؤبل السب ال فعلبى األ لبب يكبون السببب ضبعفهم فبي ؤبل المسبائل  -1
 :الكالمية وتبد من تدريبهم على رطوا  ؤل المسالة

 أتؤقب  –ذ أنف –أرطط  –أفهم  -1

 .و  تء يؤتاجون  ل برنامج تدريبي راي بهم -.
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 M022057 :الثالث السؤال -.
 :هدف السؤال -5

 : السؤال باللغة العربية -3
 

خنـا  مـي السـميد وفـي السـنة التاليـة باعـت  852.في سنة ما، نشرت شركة أنهـا باعـت 
ضـل تقريـب لعـدد بالمائـة مـي األسـمدة أم ممـا يلـي يعـد أف 2.الشركة كمية مـي األسـمدة أقـل بــ 

 األخناي مي األسمدة التي باعتها الشركة في السنة الثانية؟
 522( أ
 322( ب
 522.( ج
 222.( د
 722.( هـ

 : معلومات السؤال -8
 رمز اإلجابة المجال المعرفي المحتوى
 ج تخبيق أعداد

 :إحصائيات السؤال -2

(M022057-M01_06) 

 الدولة
عدد 
 العينة

نسبة 
االجابة 
 الصحيحة

 الستجابة على البدائلنسبة ا

 محذوف
 هـ د ج ب أ

تايبيه 
 الصينية

573 .218 1.19 518 .218 8 315 1 

المتوسخ 
 الدولي

.22 5915 917 819 5915 1112 5 218 

 313 919 19 2.13 1117 11 2.13 933 مصر

 .51 911 1813 2512 1117 919 2512 722 األردي

 118 12 2215 3911 1211 919 3911 1138 قخر
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 :تعليق على نتائج السؤال -2
، فببي % 5925النسبببة المئويببة الدوليببة للطلبببة الببذين أجببابوا  جابببة صببؤيؤة عببن  ببذا السبب ال 

وقبببد توزعببب  ارتيبببارا  % 521.ؤبببين بلسببب  نسببببة الطلببببة المصبببريين البببذين أجبببابوا  جاببببة صبببؤيؤة 
    :الطلبة المصريين على بدائل الس ال كما يلي

 01 % (أ  )ارتاروا البديل 

 012. % (.ب)ارتاروا البديل 

 .521 % و و اإلجابة الصؤيؤة( ج)ارتاروا البديل. 

 09 % (.د ) ارتاروا البديل 

 929 % (. ب)ارتاروا البديل 

 121  %ؤذفوا الس ال أو لم يصلوا  ليه. 
 :أسئلة مشابهة -7

أي ممبا يلبي % 15دينبارًا ُعرضب  فبي موسبم الترفيضبا  برصبم  15بدلة رياضبية ثمنهبا ( 0
 ُيعد أفضل تقريب لسعر البدلة بعد الترفي ؟

  .1( د    15( ج   9( ب   1( أ
 1.(  ب   

بالمائببة مببن  15وبعببد سببنة باعببه برسببارة . دينببارًا  0051اشببترى أؤمببد جهبباز ؤاسببوب بببب ( 1
 أي مما يلي يعد أفضل تقريب لثمن البيع؟. ثمنه

 .ديناراً  11.( ج  .ديناراً  511( ب .ديناراً   11.(  أ

 ديناراً  0511(  ب   .ديناراً  0511 (د

وفي سنة ما كان  كميبة . ملمترًا  51. ذا كان المعدل السنهوي لهطول األمطار في منطقة ما  -5
فمبببا النسببببة المئويبببة تنرفبببا  كميبببة . ملمتبببرًا ً  1.1طبببار التبببي  طلببب  علبببى تلببب  المنطقبببة /األ

 .األمطار في تلكم السنة عن معدلها السنوي

 % ..1( ج  .تقريباً %  10255( ب  .تقريباً %  0.21( أ

 %. 1121(  ب   %. .12.( د
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 :من المالؤظ أن أرطاء الطلبة تنؤصر في ما يلي

اكتفبوا بؤسباب كميبة اتنرفبا  فبي مبيعبا  الشبركة ولبم يطرؤبوا ( أ ) الذين ارتاروا الببديل  -0
 .يةذل  من كمية المبيعا  في السنة السابقة إليجاد كمية المبيعا  في السنة التال

وقعبببوا بالرطبببخ السبببابب نفسبببه ثبببم أرطبببخوا مبببرة أربببرى فبببي تقريبببب ( ب)ين ارتببباروا الببببديل ذالببب -1
 .الجواب ؤيا دوروا الجواب ألعلى

 . لى المبيعا  السابقة ولم يطرؤو ا% 05جمعوا نسبة الب ( د)بديل لالذين ارتاروا، ا -1

ة ودوروا الجببببوب  لببببى المبيعببببا  السببببابق% 05جمعببببوا نسبببببة الببببب (  ببببب)الببببذين ارتبببباروا البببببديل  -.
 .ألعلى

 

 :العالج المقترح

 :من  ذا التؤليل نر أن العالج يكمن في التخكيد على رطوا  ؤل المسخلة

 .قراءة المسالة وفهمها لتؤديد المعطيا  والمطلوب في الس ال بدقة -

 .الترطيط لؤل المسخلة، أي تؤدد الطريب التي تقود  لى المطلوب -

 .تنفيذ رطة الؤل -

مبا دامب  كميبة المبيعبا  قبد انرفضب  فبال ُيعقبل : الؤبل ومعقوليتبه فمبثالً التؤقب من صبؤة  -
 .طن 0.11طن أو  0511أن يكون الجواب 

يوضببح للطلبببة الفببرب مببن التببدوير والتقريببب فالتببدوير قببد . والمصببدر الثبباني للرطببخ  ببو التقريببب
 .يكون ألعلى أو ألسفل، أما التقريب فيرضع لقاعدة ثابتة

 .111ألعلى  لى  1.5 نةعدد العييدور  فمثالً 

  111ويدور ألسفل  لى 

 .111فقط وت يمكن أن يقرب  ل  111ولكنه يقرب  ل 

 .وي كد على قاعدة التقريب ويدرب الطلبة عليها
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نــاتج جمــ  الكســور االعتيادتيــة اختــار مــي بــيي البــدائل المتاحــة : الرابــ  الســؤال -.
 :االتية 

 :هدف السؤال -5

 :السؤال باللغة العربية -3

 

 
 :معلومات السؤال -8

 رمز اإلجابة المجال المعرفي المحتوى
 د معرفة أعداد

 :إحصائيات السؤال -2

(M022066-M01_09) 
 

 عدد العينة الدولة

نسبة 
االجابة 
 الصحيحة

 نسبة االستجابة على البدائل
 محذوف

 د ج ب أ
 2 4418 514 315 213 4418 273 تايبيه الصينية

 512 8312 713 212 3413 8312 285 المتوسخ الدولي

 13. 3.13 315. 3 83 3.13 333 مصر

 313 33 714 217 8517 33 788 األردي

 13. .71. 313. 713. 83 .71. 234. قخر
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 :تعليق على نتائج السؤال -2
، في ؤين بلس  % 8312النسبة المئوية الدولية للطلبة الذين أجابوا  جابة صؤيؤة عن  ذا الس ال 

و ذط نسبة  ير مرضية وقد ترجع  لبى % 3.13لمصريين الذين أجابوا  جابة صؤيؤة نسبة الطلبة ا
:وقبببد توزعببب  ارتيبببارا  الطلببببة المصبببريين علبببى ببببدائل السببب ال كمبببا يلبببيعببدم فهبببم الطبببالب للسببب ال 

     

 (أ ) ارتاروا البديل % 1.

 (.ب)ارتاروا البديل % 9

 ( ج)ارتاروا البديل % 0121

 ..و و اإلجابة الصؤيؤة( د ) ارتاروا البديل % 1021

 .ؤذفوا الس ال أو لم يصلوا  ليه%  029

 :العالج والمقترح -7
 ببو أكثببر البببدائل الرطببخ ارتببارط الطلبببة وأظببن أن ( ا)يالؤببظ مببن نتببائج الطلبببة المصببريين أن البببديل 

لسبببب فببي ذلبب  عببدم انتبببا هم  لببى الطريقببة الصببؤيؤة لتوؤيببد المقببام وعببدم معرفببة الطببالب بقاعببدة ا
 ع الكسور وآلية توؤيد المقام ؤيا انه شرط اساسي للجمع جم
يعزى  ذا قد يكون ارتيار ما من قبل  بع  الطالب ( ج)وكذل  البديل (  ب) بينما يشير البديل  

الببى آليببة جمببع الكسببور فرببدعوا فببى المقببام ؤيببا انببه صببؤيح ولببم يهتمببوا بتسييببر الرطببخ لعببدم اتنتببباط 
 . القيم في البسط 

 :ذل ولمعالجة 
فتؤديبد المعطيبا  ودتلتهبا . أكد على أن الرطبوة األولبى لؤبل أي مسبخلة  بي قبراءة المسبخلة وفهمهبا

قببد يكببون بعبب  الطلبببة الببذين أرطببخوا فببي ؤببل . يسبباعد الطالببب علببى تؤديببد الطريببب نؤببو المطلببوب
 :ى القاعدة اتساسية المتبعة في جمع الكسور اتعتيادية فيجب التلميذ علالس ال ت يعرفون 

 رواي الكسر اتعتيادى
 كتابة الكسر على  يئة صور متعددة 

   الكسور اتعتياديةالعلمليا  على اجراء 
 رواي العلمليا  على الكسور اتعتيادية  
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 يكون : استعمل مفهوم المضاعف المشتر  للوصول  لى القاعدة العامة التالية 

 

 M022232: السؤال الخامس -.

 :هدف السؤال -5

 :غة العربيةالسؤال بالل -3
 

 
 

 M022232 اإلجابة رقم السؤال

 اإلجابات الصحيحة 
 (01+  5+  7+  .+  5)  دقيقة أو مايقرب مي الوحدة قبل الجم    55 51
 ثانية 1.أو  07أو  01أو   7دقيقة أو مايقرب مي   55 50
ضافة دقائق يساوى   55 55   .5دقيقة أوا 
ضافة دقائق حتى يق  55 .5  ثانية 77دقيقة و  50ترب مي دقيقة أوا 
 دقيقة بدوي حسابات يقترب مي الناتج السابق أو يماثله  55 .5
 أى إجابات أخرى تقترب مي اإلجابة الصحيحة 51

 الجزئيةاإلجابات  
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 M022232 اإلجابة رقم السؤال

01 
خرق تحتوى على إجابه تتقرب إلى أقرب دقيقة مي اإلجابة الصحيحة  قبل 

 الجم  ولكي اإلجابة النهائية صحيحة

00 
ثانية قبل  1.أو  07أو  01أو  7خرق تحتوى على إجابه تتقرب إلى 

 الجم  ولكي اإلجابة النهائية اير صحيحة
 دقيقة بدوي توضيح أو خرق تفسيرية 55إجابات جزئية صحيحة تختوى  01

 اإلجابات اير الصحيحة 

51 
كل كمية مي الوقت تقترب بدقيقة واحدة مي اليميي أو اليسار 

 خئةواإلجابة خا
 ثانية  77دقيقة  و  50 50
 ثانية أو مايقرب مي ذلك 57دقيقة  و  57 55
 أى إجابات أخرى اير صحيحة ومستبعدة 51

 بال إجابة 
 متروكة 11

 :معلومات السؤال -8
 رمز اإلجابة المجال المعرفي المحتوى
 57 تخبيق أعداد

 ُيَدّور كل زمي ألقرب دقيقة قبل الجم 
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 :الإحصائيات السؤ    -2
(M022232-M01_10) 

 الدولة
عدد 

 العينة
 محذوف 76 71 73 .7 36 33 .3 16 18 11 11 13 .1

نسبة 

التحقق 

3 

نسبة 

تحقق 

الهدف 

1 
تايبيه 

 الصينية
371 3.3 ..1 8.1 3..7 3.1 6 . ..1 1 ..3 38.8 1.3 83.1 4.8 16.3 17 

المتوسط 

 الدولي
281 3.7 ..1 3.2 3.7 1.7 ..7 ..3 ..1 3.8 ..3 3.1 1.2 3..4 14 3..4 4.7 

 1.3 1.2 12.8 21.6 6.. 1.3 8.. 8.. . 1.. 3.. 3.8 8.. 2.. 1.. 3.. 611 مصر

 1.1 1.8 13.3 23.6 3.4 3.1 3.. 3.. . . 1.. . 2.. 8.. . 1 788 األردن

 118 118 2812 815. 118 .11 1 1 1 1 1 112 111 113 1 1 1138 قطر

    95الوق  الالزم ؤتى يبرد الماء السارن فبي دورب مبن درجبة ؤبرارة عمل  ربما جدوًت سجل  فيه 
 .س5وكان  تقيس الوق  الالزم للتبريد على فترا  كل . س1. لى 

 الوقت الالزم للتبريد فترات القراءات

 ثانية 01دقيقة و  1 س 91 –س  95

 ثانية 09دقائب و  1 س  15 –س  91

 ثانية 1.دقائب و  . س  11 –س  15

 ثانية 55دقائب و  5 س  5. –س  11

 ثانية 1.دقائب و  9 س  1. –س  5.

س 1.س  لببى 95قببدر ألقببرب دقيقببة الوقبب  الكلببي الببالزم لؤببرارة المبباء فببي الببدورب لتبببرد مببن 
 واشرح كيف تم التقدير؟

 : .....................الشرح  :......................التقدير

 : تعليق على نتائج السؤال -2
السبب ال عالمتببان فالطالببب الببذي أجبباب  جابببة صببؤيؤة ؤصببل علببى عالمتببين والطالببب الببذي  لهببذا

وكانب  نتبائج الطلببة . استعمل طريقة صؤيؤة وأرطخ في الجواب النهائي ؤصل علبى عالمبة واؤبدة
 :المصريين على  ذا الس ال كما يلي

مرتلفبة، فبي توصلوا لاجابة الصؤيؤة وؤصلوا على عالمتين وأن اتبعوا طرقًا %  120 -0
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 %. .12ؤين بلس  النسبة الدولية للطلبة الذين ؤصلوا على عالمتين 

استعملوا طرقًا صؤيؤة مرتلفة ولكنهم أرطخوا فبي  يجباد الجبواب النهبائي %  125 -1
أمببا النسبببة الدوليببة للطلبببة الببذين ؤصببلوا علببى عالمببة . فؤصببال علببى عالمببة واؤببدة

 %. 0121واؤدة فقد بلس  

ؤل الس ال وؤصلوا على عالمة الصفر، فمنهم مبن أرطبخ  أرطخوا في%  .5921 -1
في تقريب المقادير ومبنهم مبن جمعهبا ولبم يقبرب الجبواب النهبائي ومبنهم مبن ارتكبب 

 .أرطاء أررى

 .ؤذفوا الس ال% 1520 -.

 .لم يصلوا الس ال%  121 -5

  نتبائج الطلببة م وكانب0995/.99\01وقد ورد  ذا الس ال في الدراسبة الدوليبة الثالثبة فبي العبام الدراسبي 
فقببد كانبب  نسبببة الببذين توصببلوا لاجابببة . المصببريين فيهببا أفضببل مببن نتببائجهم فببي الدراسببة الؤاليببة

كمببا كانبب  %.  121 ببي أفضببل مببن النتيجببة الؤاليببة والبالسببة % 0129الصببؤيؤة وبطببرب مرتلفببة 
 .اً م منرفضة أيض 0991/0999نتائج الطلبة المصريين عند  عادة الدراسة الثانية في عام 

 :أسئلة مشابهة -7
عمل  نسرين جدوًت سجل  فيبه الوقب  البالزم ؤتبى تببرد الؤليبب السبارن فبي  نباء  -0

وكانب  تقبيس الوقب  البالزم علبى فتبرا  . س 1.س  ل 91من درجة ؤرارة 
قدر ألقرب دقيقبة الوقب  الكلبي البالزم لؤبرارة الؤليبب فبي اإلنباء . س01كل 

 .يرس واشرح كيف تم التقد 1.س  ل 91ليبرد من 

 الوقت الالزم للتبريد فترات القراءات

 ثانية 05دقائب و  .  س    11 – س    91  

 ثانية 11دقائب و  5   س    1. – س    11 

 ثانية 51دقائب و  1   س    51 – س    1. 

 ثانية 5.دقيقة و  01   س    51 –س  51 

 ثانية 11دقيقة و  .0  س    1. – س    51

 :وكان كما يلي. اط في تؤضير دروسهسجل مؤمد الوق  الذي قض -1
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 الوقت الذم قضاه في التحضير المبحث

 دقائب 01ساعة واؤدة  اللسة العربية

 دقيقة .0ساعة واؤدة و  اللسة اإلنجليزية

 دقيقة 15ساعة واؤدة و  الرياضيا 

 دقيقة 01ساعة واؤدة و  الفيزياء

 دقيقة 5. الؤاسوب

 .ي قضاط مؤمد في تؤضير دروسه، واشرح رطوا  الؤلقدر ألقرب ساعة الوق  الكلي الذ

كببل فريببب مكببن مببن أربعببة سببباؤين، يسبببح كببل )متببر تتببابع  11.فببي سببباب السببباؤة  -1
، كبان (متبر 11.و كذا ؤتى نهايبة . متر أررى 011متر ليسبح زميله  011سباح 

 :الوق  الذي استسرقه أعضاء  ؤدى الفرب كما في الجدول التالي

 م22.الذم استغرقه لقخعه  الوقت العداء

 ثانية 11دقائب و  01 األولى

 ثوان 9دقائب و  01 الثانية

 ثانية .5دقائب و  9 الثالا

 ثانية ..دقائب و  9 الرابع

قدر ألقرب دقيقة الوق  الكلي الذي استسرقه السبباؤون األربعبة لقطبع مسبافة السبباب واشبرح  
 .كيف تم التقدير

 :دة في الدراسة تبين أن أرطاء الطلبة تنؤصر في من تؤليل النتائج الوار 

 .عدم معرفة مبدأ التقريب في النظام الستيني (0

 .عدم معرفة أن التقريب يتم أوًت تم الجمع (1

 .عدم معرفة مبدأ  عادة التسمية في النظام الستيني (1

 

 العالج المقترح
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 :ولذل  فكن العالج يجب أن يتركز على  ذط الجوانب الثالثة

بببة مبببدأ النظببام السببتيني وقارنببه بمبببدأ النظببام العشببري مببع التركيببز علببى الفببرب بينهمببا وضببح للطل -
 ؤيا يقوم النظام الستيني على أساس تجميع مضاعفا  الستين مستعماًل نظام الساعة ؤيا

 دقيقة 51= ساعة  0

 ثانية 51= دقيقة  0

 ثالثة 51= ثانية  0

 :ثلة متنوعة لتعزيز ذل وقد استعمل الدرجا  في قياس الزوايا وقدم أم 

 :وضح مبدأ التقريب في النظام الستيني وقارنه بمبدأ التقريب في النظام العشري -

 .نصف العشرية يساوي رمسة، لذل : في النظام العشري

 .يدور ألعلى عدد العينةأكبر فكن  5 ذا كان الرقم في منزلة ما 

ذا كان الرقم أقل من   .يدور ألسفل عدد العينةفسن  5وا 

 .لذل . نصف الستين يساوي ثالثون: وفي النظام الستيني 

 .ألعلى عدد العينةأو أكثر يدور  11 ذا كان عدد الوؤدا  من فئة معينة 

ذا كان عدد الوؤدا  أقل من   .ألسفل مثالً  عدد العينةيدور  11وا 

 .دقيقة 0ثانية يقرب  لى  1.

 .ثانية يقرب  لى صفر دقيقة .1و

 .دقيقة 0ثانية يقرب  لى  11و 

نببباقع مبببع الطلببببة سببب ال الدراسبببة واألسبببئلة المشبببابهة مبببع التخكيبببد أثنببباء المناقشبببة علبببى المببببدأين  -
 .السابقين
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 M022234 B: السؤال السادس -.

 :هدف السؤال -5

 :السؤال باللغة العربية -3
 

 

 



 

 

0.1 

 

 M022234 A اإلجابة رقم السؤال

 اإلجابات الصحيحة 

 صحيح وأسم الشكل مكتوب على الرسمسم و المستخيل رسمه  2سم  و  6 20

 الجزئيةاإلجابات  

.2 
سم وأسم الشكل مكتوب على الرسم  ولكي الرسم اير  2سم  و  6المستخيل 

 صحيح 

.. 
المستخيل رسمه صحيح وأسم الشكل ايرمكتوب على الرسم  أو الخول والعرض 

 اير مكتوب

 اإلجابات اير الصحيحة 

 واآلخر اير صحيح   سم 6أحد إضالع المستخيل  72

 سم  واآلخر اير صحيح 2أحد إضالع المستخيل  .7

 أى إجابات أخرى اير صحيحة ومستبعدة  73

 بال إجابة 

 متروكة 33

 

 

 M022234 B اإلجابة رقم السؤال

 اإلجابات الصحيحة 

 أو أى إجابة تساوى نفس النسبة   أو 15:8 20

 ولكي النسبة بيي البسخ والمقام تتسق م  االجابة الصحيحة  15:8النسبة  ليست  .5

 الجزئيةاإلجابات  
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 أو مايساويها   41.2 2.

 ولكي مقام النسبة متسق م  االجابة  41.2تعخى نسبة جديدة  التساوى  ..

.3 
  )  مثال ) أى إجابات جزئية تعخى نسبة مساوية ولكي الخخأ فى اإلختصار   

 

 اإلجابات اير الصحيحة 

 التركيز على النسبة بيي خول وعرض المستخيل  72

 أى إجابات أخرى اير صحيحة ومستبعدة  73

 بال إجابة 

 متروكة 33

 :معلومات السؤال -8
 

 رمز اإلجابة المجال المعرفي المحتوى

 تخبيق هندسة( أ)
سم م  رسم صحيح  2سم ، 2

 وكامل للمستخيل، وترميز رؤوسه

 تخبيق أعداد (ب)

 

 أو 214.

 أو ما يكافئها   
 

1 
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 :إحصائيات السؤال -2

(M022234A-M01_11A) 

 الدولة
عدد 
 العينة

 محذوف 73 .7 72 .. 2. 52

نسبة 
التحقق 

. 

نسبة 
تحقق 
الهدف 

5 

تايبيه 
 الصينية

273 8713 213 .2 213 .15 .313 41. 2315 8713 

المتوسخ 
 الدولي

285 .218 515 713 .21. 812 3... 5214 5213 .218 

 418 517. .31. 8315 817 2. 514 12. 418 338 مصر

 713 812. 3. 8212 818 213. 3 312 713 788 األردي

 13. 13. 5814 28 314 712 212 2 13. 234. قخر

 

 (M022234B-M01_11B) 

 الدولة
عدد 

 العينة
 محذوف 9. 1. 09 00 01 10 11

نسبة 

التحقق 

0 

نسبة 

تحقق 

الهدف 

1 

تايبيه 

 الصينية
5.1 5121 125 121 121 125 12. 0.25 1120 5129 512. 

المتوسط 

 الدولي
5.1 92. 021 0 12. 121 12. 1121 .529 012. 00 

 25. 521 120. 520. .12 1 121 125 121 21. .91 مصر

 125 00 1525 25.. 125 .12 0 129 120 525 ... األردن

 121 121 .592 1021 1 1 1 1 120 120 0111 قطر
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 اختار االعداد المرتبة ترتيبا تنازليا M042003 : الساب  السؤال -.

 :هدف السؤال -5

 :السؤال باللغة العربية -3

 

 :معلومات السؤال -8
 

 

 

 

 

 : إحصائيات السؤال -2

 

 :ج السؤالتعليق على نتائ -2
، فبي ؤبين بلسب  نسببة %2314النسبة الدوليبة للطلببة البذين أجبابوا  جاببة صبؤيؤة عبن  بذا السب ال 

وقبد يرجبع انرفبا  تلب  النسببة نتيجبة  لبى %  2515الطلبة المصريين الذين أجابوا  جابة صبؤيؤة 

 رمز اإلجابة المجال المعرفي المحتوى
 د معرفة أعداد

عدد  الدولة
 العينة

نسبة 
االجابة 
 الصحيحة

 بة على البدائلنسبة االستجا

 محذوف
 د ج ب أ

 .21 4212 814 817 814 4212 273 تايبيه الصينية

المتوسخ 
 الدولي

233 2314 .3 .517 .213 2314 318 

 315 2515 712. 215. 214. 2515 333 مصر

 517 2212 14.. 412 5.18 2212 .78 األردي

 515 3517 52 52 815. 3517 .25. قخر
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علبى ببدائل  وقد توزع  ارتيارا  الطلبة المصبريينتشابه األرقام مع بعضها البع  فى كل ارتبار 
     :الس ال كما يلي

 (أ ) ارتاروا البديل %  214.

 (.ب)ارتاروا البديل % 215.

 ( ج)ارتاروا البديل %  712.

 ..و و اإلجابة الصؤيؤة( د ) ارتاروا البديل %  2515

 .ؤذفوا الس ال أو لم يصلوا  ليه%  315

 :العالج والمقترح -7
 بو أكثبر الببدائل الرطبخ ارتبارط الطلببة وأظبن أن ( ج) يالؤظ مبن نتبائج الطلببة المصبريين أن الببديل

السبببب فببي ذلبب  ان يوجببد ثببالا اعببداد مببن بببين اتربعببة اعببداد مرتبببة تنازليببا بشببكل صببؤيح  فعببدم 
انتبا هم  لى الطريقة الصؤيؤة لترتيب اتعداد وعدم معرفة الطالب القيمبة المكانيبة لكبل رقبم داربل 

 .ا اللبس  و الذى ادى بهم الى  ذ عدد العينة

قبببد يكبببون ارتيار مبببا مبببن قببببل  بعببب  الطبببالب يعبببزى  بببذا الرطبببخ لعبببدم ( ب ) بينمبببا يشبببير الببببديل  
 اتنتباط الى كيفية المقارنة بين اتعداد 

 :ولمعالجة ذل 

فتؤديبد المعطيبا  ودتلتهبا . أكد على أن الرطبوة األولبى لؤبل أي مسبخلة  بي قبراءة المسبخلة وفهمهبا
قببد يكببون بعبب  الطلبببة الببذين أرطببخوا فببي ؤببل . د الطريببب نؤببو المطلببوبيسبباعد الطالببب علببى تؤديبب

عببدد السب ال ت يعرفببون القاعببدة اتساسببية لمقارنبة اتعببداد وعببدم فهببم القيمببة المكانيبة لكببل رقببم دارببل 
 . لذل  يجب التاكد على  العينة

 مقارنة اتعداد

 كيفيةترتيب اتعداد تصاعديا  

 كيفية ترتيب اتعداد تنازليا

 تركيز على القيمة المكانية للرقم ال
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 :حاصل الضرب االتي لاختار القيمة الصحيحة ل   M042079 الثاميالسؤال  -.

 :هدف السؤال -5

 :السؤال باللغة العربية -3
 

 
 :معلومات السؤال -8

 رمز اإلجابة المجال المعرفي المحتوى
 ج معرفة أعداد

 

 :إحصائيات السؤال -2

 الدولة
عدد 
 العينة

نسبة 
االجابة 

 لصحيحةا

 نسبة االستجابة على البدائل

 محذوف
 د ج ب أ

 .21 218 .431 814 212 .431 273 تايبيه الصينية

 12. 213. 2718 12.. 318 2718 232 المتوسخ الدولي

 .1. 212. 2413 5313 214 2413 338 مصر

 214 .21. 2213 317. 818 2213 .78 األردي

 .1. 7. 2312 .31. 313 2312 .25. قخر

 
 :تعليق على نتائج السؤال -2

نسببة بينمبا كانب   ، % 2718علبى السب ال  جاببة صبؤيؤة النسبة الدولية للطلبة الذين أجبابوا كان  
وقبببد يرجبببع ذلببب   لبببى عبببدم معرفبببة الطبببالب بالقيمبببة %  2413للطلببببة المصبببريين  اتجاببببة الصبببؤيؤة
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وقد توزع  ارتيبارا  الطلببة المصبريين  المكانية لألرقام العشرية أو بالعمليا  على األعداد العشرية
     :على بدائل الس ال كما يلي

 (أ ) ارتاروا البديل %  214

 (.ب)ارتاروا البديل %  5313

 و و اإلجابة الصؤيؤة( ج)ارتاروا البديل %  2413

 (..د ) ارتاروا البديل %  212.

 .ؤذفوا الس ال أو لم يصلوا  ليه%  .1.

 :العالج والمقترح -7
 بو أكثبر الببدائل الرطبخ ارتبارط الطلببة وأظبن أن ( ب)من نتائج الطلببة المصبريين أن الببديل يالؤظ 

الطالببب بيعتقببد فببى كثيببر مببن اتؤيببان ان العالمببة العشببرية ترتفببى وقبب  ضببربها السبببب فببي ذلبب  ان 
بيبة لتؤري  العالمى العشرية والقيمبة المكانانتبا هم  لى الطريقة الصؤيؤة  فعدم  ( 01) فى العقود 

 .للعدد ما بعد ا او قبلها ي دى الى الرطاف ى ؤل المسالة

راجع البى ان قد يكون ارتيار ما من قبل  بع  الطالب يعبزى  بذا الرطبخ(  د) بينما يشير البديل  
الطبببالب اسبببتطاعوا فببب  اتسبببس بطريقبببة صبببؤيؤة لكبببن عنبببد الضبببرب واجهبببوا مشبببكلة مبببع العالمبببة 

   العشرية 

 :إرشادات عالجية -4
فتؤديبد المعطيبا  ودتلتهبا . أن الرطبوة األولبى لؤبل أي مسبخلة  بي قبراءة المسبخلة وفهمهبا أكد على

قببد يكببون بعبب  الطلبببة الببذين أرطببخوا فببي ؤببل . يسبباعد الطالببب علببى تؤديببد الطريببب نؤببو المطلببوب
 .وموضع العالمة العشرية والعالقة بينهم  لف  اتسسالس ال ت يعرفون القاعدة اتساسية 
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 M042018: لتاس السؤال ا -.

 :هدف السؤال -5

 :السؤال باللغة العربية -3

 
 

  M042018 اإلجابة رقم السؤال
 اإلجابات الصحيحة 

01 -  ,    +   , - 
 اإلجابات اير الصحيحة 

 أى إجابات أخرى اير صحيحة ومستبعدة  51
 بال إجابة 

 متروكة 11

 :معلومات السؤال  -8
 رمز اإلجابة المجال المعرفي المحتوى
 -، + ،  - تخبيق أعداد

 

 :إحصائيات السؤال -5
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(M042018-M02_03) 
 

 الدولة
عدد 
 العينة

 محذوف 79 11
نسبة 
 1التحقق 

 .811 115 1719 .811 579 تايبيه الصينية

المتوسخ 
 الدولي

.21 3213 5815 7 3213 

 1813 11. .751 1813 937 مصر

 2313 517 71 2313 721 األردي

 912 ..7 83 912 1121 قخر

 : تعليق على نتائج السؤال -.
 :كان  نتائج الطلبة المصريين على  ذا الس ال مقارنة بالنتيجة الدولية كما يلي

 0121  % مببن الطلبببة المصببريين توصببلوا لاجابببة الصببؤيؤة فببي ؤببين بلسبب  النسبببة
 %. 1.21الدولية للطلبة الذين توصلوا لاجابة الصؤيؤة 

 .525  % ؤبل مشبطوب ، رطبوا  ؤبل )لاجاببة الصبؤيؤة من الطلببة لبم يتوصبلوا
 (. ير مقروء، رطوا  مشوشة أو ؤل بعيد عن المطلوب

 520 %ؤذفوا الس ال. 

نسببة منرفضبة %  1121 ن النسبة المئوية للطلبة المصريين الذين توصلوا لاجابة الصؤيؤة و ي 
النسببة يعبود  و ي أقل من النسبة الدوليبة مبع أنهبا منرفضبة أيضبًا، وقبد يكبون انرفبا   بذط

 لببببى عببببدم فهببببم الطلبببببة للمطلببببوب أو لضببببعف فببببي مفهببببومي الجمببببع والطببببرح علببببى األعببببداد 
 .الصؤيؤة

 :إرشادات عالجية -7
 :يتركز العالج لمشاكل الطلبة مع مثل  ذا الس ال على 

  التخكيبد علببى أ ميببة القببراءة المتخنيبة والواعيببة للسبب ال لتؤديببد المطلبوب بدقببة ثببم التسببا ل ؤببول
وفببي مثببل  ببذا السبب ال المطلببوب  ببو الؤصببول علببى أكبببر قيمببة . المطلببوبكيفيببة تؤقببب 

وللؤصببول علببى أكبببر قيمببة ممكنببة يجببب أن تكببون األعببداد التاليببة للعببدد األول . ممكنببة
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و ذا يتطلب عنصرًا آرر من عناصبر العبالج و بو . كلها موجبة ومجموعة للعدد األول
 .مفهوم الطرح على األعداد الصؤيؤة

 ى األعداد الصؤيؤة  يقاعدة الطرح عل: 

 ب  -+ أ = ب  – ذا كان أ ، ب عددين صؤيؤين فكن أ 

المطببروح منببه مببع النظيببر  عببدد العينببةأي أن الفببرب بببين عببددين صببؤيؤين يسبباوي مجمببوع 
و ذا يتطلب العودة  لى قاعدة جمع األعداد الصبؤيؤة ومناقشبتها : الجمعي للعدد المطروح

 .في الس ال  مع الطلبة كي يدركوا معنى المطلوب

 :وفي الس ال 

 لبى عبدد موجبب يجببب  5-الثباني و بو  عبدد العينبة، وؤتبى يتؤبول 5 –األول  عبدد العينبة
أمببا . يجببب أن تسبببقه عمليببة الطببرح  9- عببدد العينببةأن تسبببقه عمليببة الطببرح وكببذل  

 :فيصبح المقدار كما يلي. فهو موجب ولذل  تسبقه عملية الجمع 1 عدد العينة

- 5 – (-5 + )1 – (-9 = )-5  +5  +1  +9 

 :ؤل أسئلة ؤول الفكرة نفسها، والتدرج في صعوبتها مثل* 

 :ؤدد العملية التي يجب كتابتها في المربع ليكون الناتج أكبر ما يمكن
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 :أسئلة مشابهة
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 M042055: السؤال العاشر -1

 :هدف السؤال -2

 :السؤال باللغة العربية -3
 

 
 

 :معلومات السؤال -2

 رمز اإلجابة المعرفي المجال المحتوى
 ب تخبيق أعداد

 

 :إحصائيات السؤال  -5
(M042055-M02_04) 

 الدولة
عدد 
 العينة

نسبة 
اتجابة 
 الصؤيؤة

 نسبة اتستجابة على البدائل

 مؤذوف
 د ج ب أ

 . 8.2 .3 41 1.8 41 376 تايبيه الصينية

 1.4 13 37.7 83.3 33.7 83.3 281 المتوسط الدولي

 3.7 .1 32.4 83.4 36.7 83.4 618 مصر

 8.1 17.7 34.4 8..1 34.7 8..1 783 األردن

 3.3 11.6 14.3 16.3 37.3 16.3 .3.1 قطر
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فمبا  1: 1في الصف نسبة عدد الطالب علبى عبدد الطالببا  تعباد ل  11عدد طلبة يساوي 
 عدد الطالب في الصف؟

 11( د   01( ج   01( ب    5( أ
 :تعليق على نتائج السؤال -.

 :ان  نتائج الطلبة المصريين على  ذا الس ال كما يليك

 092.  %من الطلبة توصلوا لاجابة الرطخ أ. 

 .021  %و ذط نسببة منرفضبة علبى سب ال بسبيط . من الطلبة توصلوا لاجابة الصؤيؤة ب
 % . 525.مثل  ذا الس ال و ي أقل من النسبة الدولية والتي بلس  

 0521 %الرطخ جب من الطلبة توصلوا لاجابة.   

 11 %من الطلبة توصلوا لاجابة الرطخ د. 

 02. % لم يصلوط%  121من الطلبة ؤذفوا الس ال و. 

وكانبب  نسبببة الطلبببة المصببريين الببذين (  1111عببام ) ورد مثببل  ببذا السبب ال فببي الدراسببا  السببابقة 
 ويالؤببظ أن%  1921فقببط ؤبين كانبب  النسببة الدوليببة %  0125توصبلوا لاجابببة الصبؤيؤة 

التؤسن الذي طرأ على نسبة الطلبة المصريين قريب جدًا من التؤسن الذي طبرأ عبل النسببة 
 :الدولية واعتقد أن  رفاب الطلبة ف ؤل مثل  ذا الس ال يعود  لى 

 .عدم  درا  الطالب لمفهوم التقسيم التناسبي ومفهوم النسبة -0

 .عدم قراءة الس ال بوعي وأداة لتؤديد المطلوب بدقة -1

 :لمقترحالعالج ا -7
تشبببير  ل عبببدم فهمهبببم %( 5521) ن النسببببة المرتفعبببة للطلببببة البببذين أرطبببخوا فبببي  جاببببة السببب ال 

و ببي  ؤببدى الرطببوا  األساسببية مببن رطببوا  ؤببل المسببخلة لببذل  . للمطلببوب فببي السبب ال
يجبببببب التخكيبببببد علبببببى الطلببببببة وتبببببدريبهم علبببببى قبببببراءة المسبببببخلة وتؤديبببببد الؤقبببببائب المعطببببباة 

 .والمطلوب  يجادط

 :مفهوم النسبة والتناسب والتقسيم التناسبي اقترح ما يليأما عن 

فببكن  ببذا ت  1:  1 ذا كانبب  النسبببة بببين عببدد الببدوائر  لببى عببدد المثلثببا  فببي مجموعببة مببا  ببي 
ببببل يعنبببي أنبببه يمكبببن ترتيبببب  1وعبببدد المثلثبببا  سببباوي  1يعنبببي أن عبببدد البببدوائر يسببباوي 
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أي تقسبيم المجموعبة الكليبة . اندوائبر يقابلهبا مثلثب 1عناصر المجموعة بؤيا تظهر كل 
 .دوائر ومثلثان 1 لى مجموعا  جزئية في كل منها 

 
 دوائر ومثلثان ولذل  يكون  1أي تقسيم المجموعة الكلية  لى مجموعا  جزئية في كل منها 

 
 
 

         
 

 :ثم  جراء مناقشة للتوصل  ل ما يسمى ثاب  التناسب

 :ففي المثال السابب 

  9=  1×  1= عدد المجموعا  × المقابل للدوائر في النسبة  دد العينةع= عدد الدوائر 

=  1×  1= عبدد المجموعبا  × المقاببل للمثلثبا  فبي النسببة  عبدد العينبة= وعدد المثلثا  
5  

 و و عدد عناصر المجموعة 05=  5+  9تؤظ أن 

   م فكن     : فكذا أردنا تقسيم   من األشياء بنسبة ن

  ؤيبببا س عبببدد المجموعبببا  التبببي تؤبببوي كبببل منهبببا م مبببن ( = س × ن ( + ) س× م ) ي أن أ
 .الشئ األول ون من الشيء الثاني 

 .فمثالً  

 = وعا  الجزئيةعدد المجم
 عدد عناصر المجموعة الكلية

 مجموع ؤدي النسبة
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دينبارًا علبى أن يبوزع بيبنهم بنسببة  5111.ببدر وزيبد ومبا ر تلقبوا  ديبة مبن والبد م مقبدار ا : ثالثة  روة 
أطفبال فكبم دينبارًا سبيخرذ  .أطفبال ومبا ر  1 فبكذا كبان لببدر طفبالن ولزيبد. عدد األطفال لكل منهم

 .كل واؤد منهم

 .فيكون .:  1:  1سيقسم المبلغ بين األروة الثالثة بنسبة   -:الؤل 

 5111.= س  .+ س  1+ س  1

 5111.= س  9

  5111= س 

 دينار 01111=  5111×  1=  ذن نصيب بدر 

 دينار 05111=  5111×  1= ونصيب زيد 

 دينار 11111=  5111×  .= ونصيب ما ر 

 .ويعزز  ذا المعنى بعمل نماذج ؤية كالذي ورد في مقدمة العالج المقترح
 

 :أسئلة مشابهة -8
 ذا كانببب  . طالبببباً  11ربببرج طبببالب مبببن الصبببفين السبببابع والثبببامن فبببي رؤلبببة مدرسبببية وكبببان عبببدد م  -0

ا ، فمبب.:  1النسبببة بببين عببدد الطببالب مببن الصببف السببابع  لببى عببدد الطببالب مببن الصببف الثببامن 
 عدد الطالب من الصف الثامن الذين شاركوا في الرؤلة؟

 .( د)   01( ج)   05( ب)   10( أ ) 

اشببتر  سببامر ورالببد فببي تجببارة وكانبب  النسبببة بببين المبلببغ الببذي دفعببه سببامر  لببى المبلببغ الببذي دفعببه  -1
 فبببكذا كانببب  أربببباؤهم. علبببى أن تقسبببم األربببباح بينهمبببا بالنسببببة نفسبببها 1:  5رالبببد مبببن رأس المبببال 

 دينار، فما نصيب سامر من  ذط األرباح؟ 0111

 515( د)   511( ج)   1.5( ب)   015( أ )

ذا كانب  نسببة عبدد المباريبا  التبي فباز  05لعب فريب رياضي في أؤد المواسم الرياضية  -1 مبباراة وا 
دد فمبا عب. علمًا بخنبه لبم يتعبادل فبي أي مبباراة  1:  1بها الفريب  لى عدد المباريا  التي رسر ا 

 المباريا  التي فاز بها الفريب؟

 01( د)    9( ج)   5( ب)   1( أ) 
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 M042039: الحادم عشرالسؤال  -1

 :هدف السؤال -2

 :السؤال باللغة العربية -3

 
 :معلومات السؤال -2

 رمز اإلجابة المجال المعرفي المحتوى
 أ تخبيق أعداد

 : إحصايات السؤال -5
 

 الدولة
عدد 
 العينة

نسبة 
االجابة 
 الصحيحة

 نسبة االستجابة على البدائل

 محذوف
 د ج ب أ

تايبيه 
 الصينية

579 5912 5912 31. 912 2715 113 

المتوسخ 
 الدولي

.21 2313 2313 1115 2718 151. 212 

 117 1212 2115 1112 3212 3212 933 مصر

 113 1119 3812 911 3819 3819 721 األردي

 ..1 1312 2213 1819 2215 2215 1121 قخر
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 :التعليق

بينمبببا بلسببب  النسببببة % 1.21اإلجاببببة الصبببؤيؤة للطلببببة المصبببريين علبببى  بببذا السببب ال نسببببة بلسببب  
% 11وقبببد يرجبببع ضبببعف النسببببة  لبببى عبببدم معرفبببة الطبببالب للقيمبببة الماديبببة للنسببببة % 121.الدوليبببة 

  .وبالتالى عدم قدرتهم على الؤل
 

:النتيجة  

، فببي ؤبببين % 2313ابوا  جاببببة صببؤيؤة عببن  ببذا السبب ال النسبببة المئويببة الدوليببة للطلبببة الببذين أجبب
وقببد توزعبب  ارتيببارا  الطلبببة %  3212بلسبب  نسبببة الطلبببة المصببريين الببذين أجببابوا  جابببة صببؤيؤة 

  :المصريين على بدائل الس ال كما يلي

 ..و و اإلجابة الصؤيؤة (أ ) ارتاروا البديل %  3212 

 (.ب)ارتاروا البديل % 1112

 ( ج)ا البديل ارتارو %  2115

 ( د ) ارتاروا البديل %   1212

 .ؤذفوا الس ال أو لم يصلوا  ليه%  117

 :العالج والمقترح

 بو أكثبر الببدائل الرطبخ ارتبارط الطلببة وأظبن أن ( ج)يالؤظ مبن نتبائج الطلببة المصبريين أن الببديل 
واعتبببر م ان  الطالببب رلببط فببى المفهببوم بببين نسبببة الترفببي  وقيمببة الترفببي  السبببب فببي ذلبب  ان 

القيمة واؤدة لعدم الفهم عن كيفيبة الؤصبول علبى مقبدار قيمبة الترفبي  عنبد معرفبة النسببو المئويبة 
 للترفي  

 :ولمعالجة ذل  

فتؤديبد المعطيبا  ودتلتهبا . أكد على أن الرطبوة األولبى لؤبل أي مسبخلة  بي قبراءة المسبخلة وفهمهبا
قببد يكببون بعبب  الطلبببة الببذين أرطببخوا فببي ؤببل . يسبباعد الطالببب علببى تؤديببد الطريببب نؤببو المطلببوب

تيجبباد قيمببة نسبببة المكسببب او الرسببارة او الترفببي  والعالقببة السبب ال ت يعرفببون القاعببدة اتساسببية 
 .بين نسبة الترفي  والنسبة المتبقية من اتجمالى 
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.5 M022097 

 -:السؤال 

 
 

 رمز اإلجابة المجال المعرفي المحتوى

 ج معرفة أعداد

 



 

 

091 

(M022097-M03_01) 

 الدولة
عدد 
 العينة

نسبة 
االجابة 
 الصحيحة

 نسبة االستجابة على البدائل

 محذوف
 د ج ب أ

 213 513 4315 212 312. 4315 245 تايبيه الصينية

 217 215 2514 815 3213 2514 283 المتوسخ الدولي

 212 .531 52 17.. 3418 52 382 مصر

 .51 313. 3215 218. 33 3215 782 األردي

 214 412 5.13 217. 2418 5.13 252. قخر

 :النتيجة 

 :كانت نتائج الخلبة المصرييي على هذا السؤال مقارنة بالنتيجة الدولية كما يلي
 3418 % وهي قراءة خخأ( البديل أ) 73مي الخلبة اختاروا القراءة.   
 ..17 % خخأوهي قراءة ( البديل ب) 78مي الخلبة اختاروا القراءة. 

 52 % في حيي كانت . وهي القراءة الصحيحة( البديل ج) 72مي الخلبة اختاروا القراءة
وهــي أعلـى مــي % 5142النسـبة الدوليـة للخلبــة الـذيي قــرأوا الفوليتـه قــراءة صـحيحة 

 .نسبة الخلبة المصرييي

 531. % وهي قراءة خخأ( البديل د) 74مي الخلبة اختاروا القراءة. 

 212 %وا السؤالمي الخلبة حذف. 

يالحظ مي النتائج السابقة أي نسبة الخلبة المصرييي الذيي قرأوا الفوليته قراءة صحيحة نسبة 
 :واعتقد أي هذا يعد لسببيي رئيسييي هما. منخفضة وأقل بكثير مي النسبة الدولية

 .قصور في تدريب الخلبة على التعامل المباشر م  المقاييس -.

 .كل وحدة مي وحدات التدريج قصور في فهم التدريج وما تمثله -5



 

 

090 

 :األسئلة المشابهة

  ما قراءة المقياس إلى اليسار؟ -.

  22.( أ )

  .2.( ب)

 مجموع حدم النسبة ..( ج)

 3..( د)

 ما حجم السائل في المخبار المدرج بالسنتيمتر المكعب؟ -5

 3سم  53( أ)

 3سم5712( ب)

  3سم  52( ج)

 3سم 53( د)

 ر إليها السهم؟ما القراءة التي يشي -3

 23( أ ) 

 22( ب)

 25( ج)

 22( د)

 :العالج المقترح

يبدأ العالج لهذه المشكلة مي مناقشة مبدأ التدريج للمقاييس، وضح للخالب أي أم  -.
تدرج لمقياس يبدأ بوض  عالمات رئيسية تكتب قيم التدرج عليها، ثم تقسم وحدات هذا 

 :التدرج إلى أجزاء لتلك الوحدة، فمثال  

    عند تدريج المسخرة المترية  -

 

ذا قسمت كل  .قد تختار العالمات الرئيسية للسنتيمترات فيكوي خول كل وحدة يساوم  سم، وا 
 .سم 215سم أم  .21أجزاء فإي كل جزء يمثل  2.وحدة ال 



 

 

091 

درجات  2.قد تختار العالمات الرئيسية لتمثل مضاعفات العشرة، فتكوي كل وحدة تمثل  -
ذا   2قسمت كل وحدة إلى جزأيي فإي كل جزء يمثل نصف العشر درجات أم مي التدرج وا 

 .درجات

درجات،  2.وفي تدرج الفولتية الوارد في سؤال الدراسة نالحظ أي وحدة التدرج تمثل  -
أجزاء، لذلك فكل جزء يمثل درجتيي، وبما أي المؤشر تجاوز  2وكل وحدة مقسمة إلى 

 72=  2+  72رجات فإي القراءة الصحيحة هي د 2بثالث أجزاء والتي تمثل  72القراءة 
. 

يدرب الخالب على قراءة مقاييس حقيقية مصورة مصحوبة بتفسير لمبررات القراءة والخلب  -5
 .مي الخالب إعخاء توضيحات ومبررات لقراءتهم
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.3 M022104 

 
 أم األعداد التالية هو األصغر؟

       -أ

      -ب

      -ج

    –د 

 
 رمز اإلجابة المجال المعرفي المحتوى
 د معرفة أعداد

 

(M022104-M03_03) 

 الدولة
عدد 
 العينة

نسبة 
االجابة 
 الصحيحة

 نسبة االستجابة على البدائل

 محذوف
 د ج ب أ

 113 82 711 117 8 82 582 تايبيه الصينية

المتوسخ 
 الدولي

.23 57.. 3112 213 712 5715 112 

 117 5115 1215 12. 2718 5115 922 مصر

 111 2215 917 313 2112 2215 725 األردي

 113 3515 1212 818 2117 3515 1125 قخر



 

 

09. 

 :النتيجة

 :كان  نتائج الطلبة المصريين على  ذا الس ال مقارنة بالنتيجة الدولية كما يلي

 1.21 % %(.أ ) الرطخ  من الطلبة ارتاروا البديل     

 521 % (.ب)من الطلبة ارتاروا البديل الرطخ 

 0.25 % (.ج)من الطلبة ارتاروا البديل الرطخ 

 5125 % و ببي أقببل مببن النسبببة الدوليببة والتببي ( د)مببن الطلبببة ارتبباروا البببديل الصببؤيح
 % .5.25بلس  

 12. %من الطلبة ؤذفوا الس ال. 

و بببي ( أ)ن أرطببخوا فبببي ؤبببل السببب ال ارتببباروا الببببديل يالؤببظ مبببن  بببذط النتبببائج أن النسبببب األكببببر ممببب
وكبخن صبسر األعبداد فبي البسبط والمقبام أوؤبى . المالؤظبة نفسبها فبي التطبيبب السبابب للدراسبة

وأعتقببد  ببذا الرطببخ مقارنببة الكسببور  ببو ضببعف الطلبببة فببي مفهببوم الكسببور . لهببم بصببسر الكسببر
 .المتكافلة واعتماد ا لمقارنة الكسور

 :األسئلة المشابهة

 :في         تؤصل على عبارة صؤيؤة = و > أ < اكتب  -0

      -أ

    -ب

  ج 

 أي الكسور التالية  و األصسر؟ -1

 . د ،    . ج ،        . ، ب       -أ

 أي الكسور التالية  و األصسر؟ -1

 . د ،   . ، ج  . ، ب  . أ

 أي الكسور التالية  و أكبر؟ -.

 .د  ،  . ، ج  . ،    ب     - أ
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ابدأ بالتخكيد على ضرورة توؤيد مقاما  الكسور ؤتى يمكن المقارنة بينهبا مسبتعماًل فبي ذلب   -0
 :األشكال والكسور المتكافئة للوصول  ل التعميم التالي

 ب>  ذا كان وفقط  ذا كان أ   >   يكون 

 :فمثاًل لمقارنة الكسرين           ،          

 باستعمال األشكال 

 

 

 

 

 

 

   

     

 وبمقارنة المنطقتين المظللتين

 نجد أن       

       > 

 :باستعمال الكسور المتكافئة

 :وأفضل مضاعف  و ؤاصل ضربهما 5،  1تبؤا عن مضاعف مشتر  للمقامين 

             =      = 

  =     = 

  >  فكن                        <      وبما أن 

تكافئة لتوؤيد مقامبا  مجموعبة مبن الكسبور مبن أجبل معرفبة أصبسر وظف فكرة الكسور الم -1
 .كسر وأكبر كسر وترتيب الكسور تصاعديًا أو تنازلياً 

 :ناقع الؤالة الراصة التالية -1

 ج  < ذا وفقط  ذا كان ب  >           يكون        

 ب

 ج

 أ

 ج
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 :استعمل فكرة الكسور المتكافئة لتوؤيد المقاما  للوصول  لى التعميم -1

 :ح كما يلي× ب > د  ×  ذا وفقط  ذا كان أ >              يكون -1

       =                     ،= 

 وألن المقامين متساويان>         فكن         >        وبما أن         

 ج× ب > د × فكن أ    

المقامبا   قدم للطلبة مجموعة من التدريبا  على الؤات  المرتلفة مع التركيز عبل فكبرة توؤيبد -.
 .لترتيب الكسور أو التعرف على األصسر وعلى األكبر

 ن وجببد  ضببعفًا عنببد الطببالب فببي  يجبباد مضبباعف مشببتر  للمقامببا  أو  يجبباد كسببور مكافئببة  -5
 .للكسر معطى راجعهم في ذل  كجزء من العالج

 د×أ

 د×ب

 أ

 ب

 ج

 د

 أ

 ب

 ج

 د
 ج×ب 

 د×ب

 أ

 ب

 ج

 د
 د× أ 

 د×ب

 ج× ب

 د×ب


