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 M    042082    : السؤال السابع -1
 :هدف السؤال -2
 :السؤال باللغة العربية -3

 

 

 :السؤال باللغة اإلنجليزية -4

 

 :معلومات السؤال -5
 

 رمز اإلجابة المجال المعرفي المحتوى

 أ معرفة جبر
 

 :إحصائيات السؤال -6
 (M042082-M04_03) 

 

 الدولة
عدد 

 العينة

نسبة 

تحقيق 

الهدف 

 حيحةالص

 نسبة االستجابة على البدائل
 متروك

 د ج ب أ

 77. 5.78 .77 .77 77.. 77.. 185 تايبيه الصينية

 278 2277 5271 277 2777 2777 777 المتوسط الدولي

 577 7.75 .577 57 .2 .2 277 مصر

 577 2777 5275 277 2.77 2.77 12. األردن

 2 2272 .7 .527 7277 7277 5.58 قطر
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 M   042088 الثامن: السؤال  -1
 :هدف السؤال -2
 :السؤال باللغة العربية -3

 
 كم يبلغ طول األنبوب الثاني؟. وطول األنبوب الثاني يساوي ع من المرات طول األول. طول االنبوب األول يساوي س مترا  

 س ع مترا   -1

 ع مترا  + س  -6

 مترا          -6

 مترا         -4

 : السؤال باللغة اإلنجليزية -4

 

 :معلومات السؤال -5
 رمز اإلجابة المجال المعرفي المحتوى

 أ معرفة جبر



 24 

 

 :إحصائيات السؤال -6
(M042088-M04_04) 

 

 الدولة
عدد 

 العينة

نسبة 

تحقيق 

الهدف 

 الصحيحة

 نسبة االستجابة على البدائل

 متروك

 د ج ب أ

 75. 777 .77 277 277. 277. 185 تايبيه الصينية

 772 .5.7 5775 .777 7.72 7.72 777 المتوسط الدولي

 77. 5177 5.75 7172 7577 7577 222 مصر

 .77 5277 5.72 7872 2.72 2.72 12. األردن

 575 5571 7771 2.72 7171 7171 5.58 قطر

 

 : تعليق على نتائج السؤال -7
 :ل مقارنة بالنتيجة الدولية كما يليعلى هذا السؤ  المصريينكانت نتائج الطلبة 

 6116%  وهو اإلجابة الصحيحة، في حين بلغتت النستبة الدوليتة للطلبتة التذين أجتابوا ( أ)من الطلبة اختاروا البديل
 %. 4.14إجابة صحيحة 

 4.14 % (.ب)من الطلبة اختاروا البديل الخطأ 

 1..1%  (.ج)من الطلبة اختاروا البديل الخطأ 

 1...  %(.د)بة اختاروا البديل الخطأ من الطل 

 414  %من الطلبة حذفوا السؤال. 

 .إن فكرة السؤال ال تتعدى مفهوم المضاعف والكلمات الدالة ليها أو مفهوم النسبة

 :   العالج المقترح -8
 .إن العالج ينحصر في مراجعة الطلبة بمفهوم المضاعف مفهوم النسبة  

 :ابدأ بأسئلة عددية مثل -1

 مرات طول العصا األولى كم يبلغ طول العصا الثانية؟ 6وطول عصا أخرى يساوي . سم 24طول عصا  

 :أجرى نقاشا  حول السؤال كما يلي

 :مرات طول العصا األولى؟ ويهدف السؤال للوصول إلى المعنى التالي 6طول العصا الثانية يساوي : ما معنى

  24+  24+  24= طول العصا الثانية 

 .أضعاف طول العصا األولى 6إذن طول العصا الثانية يساوي        104أو  24×  6=   

 .وهنا يستلزم العالج مراجعة مفهوم المضاعف وكيفية إيجاد المضاعفات 



 2. 

 ما النسبة بين طول العصا الثانية إلى طول العصا األولى ؟: في السؤال السابق  -1

    : الجواب 

 .ة بين طول العصا الثانية إلى طول العصا األولىيمثل النسب 6 عدد العينةإذن ف

 :إذا فرضنا أن طول العصا الثانية يساوي س فإن   -:ولذلك

 وبالضرب التبادلي نجد أن              

بعد مناقشة سؤال أو اثنين -6.أي ثالثة أضعاف طول العصا األولى      24×  6= س 
 : الدراسةكالسؤال ناقش أسئلة عامة كسؤال 

 بما أن طول اإلنبوب الثاني يساوي ع من المرات طول األنبوب األول فإن 

 س × ع = طول األنبوب األول  × ع = طول األنبوب الثاني 

إن ربط أفكار الرياضيات بعالقات تزيد األفكار وضوحا  وتجعلها أدوات فعالة في عمليات التفكير عند حل  -6
ج فإنه × ب = فمثال ، إذا كان أ . مل المعلم بهذا االتجاه ليصبح التعلم ذا معنىولذلك، البد وأن يع. المسائل

 :يمكن النظر لهذه العبارة بمعان متنوعة منها

 أ هو حاصل ضرب ب في ج  -1

 أ مضاعف لكل من ب و ج  -6

 ج تحليل للعدد أ × ب  -4

 أ يقبل القسمة على كل من ب ، ج  -.

 نسبة على ب تساوي ج  -2

 .وهكذا.............. أ إلى ج تساوي ب ونسبة 
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 :األسئلة المشابهة -9
 كم مترا  يبلغ طول الحبل الثاني؟. طول حبل س مترا ، وطول حبل آخر يساوي ص من المرات طول األول -1

 ص + س   (أ ) 

 ص × س  ( ب)

    (ج)

    (د)

كتتتم . دت القطعتتتة متتتن طرفيهتتتا حتتتتى أصتتتبح طتتتوال ك متتتن المتتترات طولهتتتا األول قطعتتتة متتتن المطتتتاط طولهتتتا ل ستتتنتمترا  شتتت -6
 سنتمترا  طول القطعة بعد شدها؟

 ك + ل ( أ ) 

 ك + ل ( ب)

 ل + ك ( ج)

 ك × ل ( د)

عندما وضعت كمية من سائل في الدورق األول كان ارتفاع السائل ع سنتمترا  عندما أفرغ السائل في الدورق الثاني كتان  -6
 كم سنتمترا  يبلغ ارتفاع السائل في الدورق  الثاني؟. السائل م من المرات ارتفاعه في الدورق األول ارتفاع

 م  –ع ( أ ) 

 م + ع ( ب)

 م × ع ( ج)

 م ÷ ع ( د)



 2. 

 

 M    042267:  التاسعالسؤال  -1

 :هدف السؤال -2
 السؤال باللغة العربية -3

 

 

 :السؤال باللغة اإلنجليزية -4

 

 :مات السؤالمعلو  -5

 رمز اإلجابة المجال المعرفي المحتوى

 د تطبيق جبر

 :إحصائيات السؤال -6

(M042267-M04_06) 
 

 الدولة
عدد 

 العينة

نسبة 

تحقيق 

الهدف 

 الصحيحة

 نسبة االستجابة على البدائل
 متروك

 د ج ب أ

 77. 771. 5.72 278 778 771. 185 تايبيه الصينية

 71. 2272 7772 5877 5778 2272 777 المتوسط الدولي

 778 7278 7772 7777 7775 7278 .27 مصر

 772 2177 5177 5272 7777 2177 12. األردن

 2 5572 2577 .257 7577 5572 5.58 قطر
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 M  042239: السؤال العاشر -1
 :هدف السؤال -2

 السؤال باللغة العربية -3
 ؟( ع  –س  6) –( ع + س )  6أي مما يأتي يساوي 

 ع 6(  أ ) 

 ع ( ب)

 ع + س  4( ج)

 ع  6+ س  4( د)

 :السؤال باللغة اإلنجليزية -4
 

 

 :معلومات السؤال -5
 رمز اإلجابة المجال المعرفي المحتوى

 أ معرفة جبر

 : إحصائيات السؤال  -6

(M042239-M04_07) 
 

 الدولة
عدد 

 العينة

نسبة 

تحقيق 

الهدف 

 الصحيحة

 نسبة االستجابة على البدائل

 متروك

 د ج ب أ

 77. 72. 777 5777 .57. .57. 185 تايبيه الصينية

 272 2271 5877 .5.7 7178 7178 771 المتوسط الدولي

 5 7272 7778 .577 57 57 222 مصر

 2 21 7772 5872 5.78 5.78 12. األردن

 571 2277 7277 5775 52 52 5.58 قطر
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 : تعليق على نتائج السؤال -7

 :على هذا السؤال مقارنة بالنتيجة الدولية كما يلي ريينالمصكانت نتائج الطلبة 
 12  % في حين بلغت النسبة الدولية للطلبة ( البديل أ )ع  6توصلوا لإلجابة الصحيحة  المصريينمن الطلبة

 % .6.10الذين توصلوا لإلجابة الصحيحة 
 141.  % ( . البديل ب)من الطلبة توصلوا لإلجابة الخطأ ع 

 6410  %(.البديل ج)ع  6+ س  4ة توصلوا لإلجابة الخطأ من الطلب 

 4616  % (.البديل د)ع  6+ س  4من الطلبة توصلوا لإلجابة الخطأ 

 1  % لم يصلوه% 416من الطلبة حذفوا السؤال و. 

يالحظ من تحليل نتائج الطلبة وأسباب توصلهم لإلجابات الخطأ أن المشكلة األساسية عندهم هي خاصية توزيع الضرب 
 .األعداد الصحيحة ىالجمع والطرح، ومفهوم الطرح عل ىعل

 :العالج المقترح -8
 :يكمن العالج ألسباب ضعف الطالب بحل مثل هذا السؤال بالمفاهيم 

 فإذا كان عددا  حقيقيا  فإن: النظير الجمعي -1

 أ ×  1 -= أ  -( = أ )  -

 . 1 -ناتج ضرب أ بت = سالب أ = أي أن النظير الجمعي للعدد أ 

 .تم التأكيد على هذه المعاني المختلفة وتساويها في القيمةي

 إذا كان أ ، ب عددان حقيقيان فإن : الطرح -6

 مجموع أ النظير الجمعي لت ب = أي أن الفرق بين أ و ب   ( .ب-+ )أ = ب  –أ 

  0 -( = 16-+ ) .=  16 – .فمثال  

 حقيقية فإن فإن كان أ ، ب ، ج أعدادا  : توزيع الضرب على الجمع -6

 (ج× أ ( + ) ب × أ ( = ) ج× ب )× أ 

 ( أ × ج ( + ) أ × ب = )أ × ( ج+ ب )

 :بعد مرجعة هذه المفاهيم يناقش سؤال الدراسة كما يلي
 تعريف الطرح (   ع –س  6) -( + ع+ س )×  6( = ع  –س  6) –( ع + س ) 6

 النظير الجمعي( ع  -+ س  6)×  1-( + ع + س )×  6=   

 ع   توزيع الضرب على الجمع + س  6 –ع  6+ س  6=   



 .4 

 ع   العامل المشترك(  1+  6+ ) س (  6-+  6= )   

 ع  6= ع  6+ س ×  4=   

 :ثم يتبع األسلوب نفسه إلثبات أن الضرب على يتوزع على الطرح أيضا  

 (ج -+ ب ) × أ ( = ج  –ب ) × أ 

 (ج  -× أ ( + ) ب × أ = )  

 (ج ×  أ)  –( ب × أ = )  

 :ويناقش سؤال الدراسة مرة أخرى باستعمال توزيع الضرب على الطرح

 (ع  –س  6) ×  1 -( + ع + س ) ×  6( = ع  –سع  6) –( ع + س )  6

 ( ع   -س  6 -( + )ع  6+ س  6= )   

 ع  6=   ع + س  6 –ع  6+ س  6=   

 .برير لخطوات الحليدرب الطالب على أسئلة مشابهة مع الطلب من الطالب تقديم ت -4

 :األسئلة المشابهة -9
 ؟ ( ص  . –س ) –( ص  6 –س )  6أي مما يأتي يساوي  -1

 .ص  16 –س  6( أ ) 

 .ص  .+ س  6( ب)

 .ص + س  6( ج)

 .ص + س  4( د )

 ؟ ( ص + س  6) 6 –( ص  –س  6) 6أي مما يأتي يساوي  -6

 ص ( أ ) 

 ص  6( ب)

 ص  6 –( ج)

 .ص  . –( د )



 .1 

 

 M  042238       : الحادي عشر السؤال -1

 :هدف السؤال -2
 :السؤال باللغة العربية -3

 

    

 :السؤال باللغة اإلنجليزية -4
 

 

 : محتويات السؤال -5
 رمز اإلجابة المجال المعرفي المحتوى

 ج تطبيق جبر

 :إحصائيات السؤال -6

(M042238-M04_08) 

 

 الدولة
عدد 

 العينة

نسبة 

تحقيق 

الهدف 

 الصحيحة

 نسبة االستجابة على البدائل

 متروك

 د ج ب أ

 72. 172 7275 5572 5277 7275 185 تايبيه الصينية

 78. 71. .2 7772 7272 .2 772 المتوسط الدولي

 771 77. 7172 7871 2772 7172 222 مصر

 777 5.78 2272 7271 7.75 2272 12. األردن

 771 .27 .7 2.71 .2 .7 5.58 قطر

 



 .6 

 

 

 M  032198       : السؤال الثاني عشر -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

(M032198-M05_02) 

 الدولة
عدد 

 لعينةا

نسبة 

تحقيق 

الهدف 

 الصحيحة

 نسبة االستجابة على البدائل
 متروك

 د ج ب أ

 77. 72.. 5.75 177 771 72.. 1.8 تايبيه الصينية

 775 7777 7872 5.72 5571 7777 775 المتوسط الدولي

 575 7.77 7571 5577 177 7.77 228 مصر

 77. 1277 7277 5.72 778 1277 15. األردن

 .77 2.72 2.77 5777 5772 2.72 1..5 قطر

 



 .6 

 

   M   032640: الثالث عشرالسؤال  -1
 :هدف السؤال -2
 :السؤال باللغة العربية -3

ما عدد المربعات التي يمكن عملها بالطريقة . مربعات في صف  4عود ثقاب استخدمت لعمل  16في الشكل ، 
 .عودا   6.نفسها باستخدام 

 من خاللها إلى إجابتك؟بين الحسابات التي توصلت 

 تتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتت:اإلجابة

 
 

 
 

  M 032646 اإلجابة رقم السؤال

 اإلجابات الصحيحة 

 بالخطوات الحسابية    24 20

 الجزئيةاإلجابات  

 بدون خطوات حسابية  24 16

 اإلجابات غير الصحيحة 

 أى إجابات أخرى غير صحيحة ومستبعدة  79

 بال إجابة 

 متروكة 99

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 .4 

 

 : السؤال باللغة اإلنجليزية -4

 

 

 : معلومات السؤال -5
 رمز اإلجابة المجال المعرفي المحتوى

 مع توضيح الحسابات 64 التبرير الرياضي جبر

 :إحصائيات السؤال -6

(M032640-M05_03) 
 

 الدولة
عدد 

 العينة
 5نسبة تحقق  متروك 2. .5 .7

نسبة تحقق 

 7لهدف ا

 1871 7777 278 2278 272 1871 1.8 تايبيه الصينية

 .87 .5.7 .5 7777 2 .87 777 المتوسط الدولي

 578 772 5772 8.71 771 578 272 مصر

 7 5572 5.78 78.. 77. 7 15. األردن

 77. 777 5875 272. 7 77. 1..5 قطر



 .. 

 

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

 110  % مع الحسابات في حين بلغت النسبة ( عودا   64)توصلوا لإلجابة الصحية  المصريينمن الطلبة
 %. .01الدولية للطلبة الذين توصلوا لإلجابة الصحيحة مع الحسابات 

 41.  % ويتضمن ذلك الطلبة . لحسابات المناسبةتوصلوا لإلجابة الصحيحة بدون ا المصريينمن الطلبة
 .الذين قاموا بالرسم وعد المربعات

 041.   %من الطلبة أخفقوا في الوصول إل الحل. 

 1614 % من الطلبة حذفوا السؤال. 

َ  كما في الدراسة  المصريينوقد ورد مثل هذا السؤال في الدراسة السابقة وكانت نتائج الطلبة  منخفضة كثيرا 
 .يشير إلى ضعف الطلبة في عمليات االستقصاء وقراءة األنماط مما. الحالية

 :لعالج المقترح -8
النستتبة األردنيتتة )والطلبتتة المصتتريين بشتتكل ختتاص %(  .01النستتبة الدوليتتة )إن ضتتعف الطلبتتة بشتتكل عتتام  
أن متع . يشير إلى ضعف شديد في عمليات االستقصاء والقدرة على استتنتاج قواعتد عامتة متن حتاالت خاصتة%( 4

المنتتاهج الرياضتتية تؤكتتد علتتى ضتترورة اهتمتتام المعلمتتين بإكستتاب الطلبتتة مهتتارة االستقصتتاء مستتاهمتهم فتتي اكتشتتاف 
 .القواعد والنتائج

 :ومن أجل ذلك

اشرح للطالب كيف ترتب المعلومات في جداول تظهر األنماط ومن ثم العمل من قبل الطالب الكتشاف قاعدة  -1
 .النمط وتطبيقها إليجاد المطلوب

 :ففي سؤال الدراسة ينظم جدول بمشاركة الطالب كاآلتي
 عدد عيدان الثقاب عدد المربعات

1 4 
6 . 
6 14 
4 16 

- 
- 
- 

- 
- 
- 

 6. ن



 .2 

 :وبالحوار والمناقشة يتم البحث عن إجابة السؤال

 ما العالقة بين عدد المربعات وعدد العيدان المستعملة؟

واستعمال المثال . ابة من خالل اختبارها من الحاالت المعطاهتؤخذ اإلجابة من الطالب وتناقش كل إج 
ويضاف  4حتى يتوصل الطالب إل أن عدد أعواد الثقاب تشكل نمطا  حده األول . المضاد عند اإلجابة الخطأ 

 .في كل مرة 6 عدد العينة

4  ،4  +6  ،4  +6  ×6  ،4  +6  ×6  ،........... 

عدد )ثابتان أما عدد الثالث  6 عدد العينةو  4 عدد العينةف. ات في هذا النمطويجرى نقاش حول الثوابت والمتغير 
 .فهو متغير ويقل عن عدد المربعات بواحد( 6المضروب في  العينة

  6× (  1 –ن + )  4= عدد عيدان الثقاب الالزمة لعمل ن من المربعات 

 ن  6+  1=       6 –ن  6+  4=             

 ن  6=  6.  ن  6+  1=  6.       وبالتعويض 

 مربعا   64= ن        إذن 

ناقش أمثلة أخرى كاألسئلة المشابهة مع التأكيد على أن يقترح الطالب طريقة تنظيم المعلومات بالشكل الذي  -6
 .يمكنهم من إيجاد الحل

قدم حوافز و . قدم للطلبة أسئلة استقصائية كواجب بيتي وأطلب من بعض الطالب مناقشة حلولهم مع زمالئهم  -6
 .ونظم مسابقات فردية أو جماعية  من خالل العمل بمجموعات متعاونة. للطلبة تشجعهم على العمل الجاد 

 -:العالج المقترح لكل هذه األسئلة فى جميع الفروع 

التعلم  –حل المشكالت -تعلم األقران –العصف الذهنى ) استخدام استراتيجيات التعلم النشط داخل الفصول  (1
 ......... ( -ز حول الطالبالمتمرك

الخروج خارج إطار الحجرات التعليمية بمعنى التطبيق العملى للمحتوى الدراسى فى الحياة وأهمية ما يدرسة  (2
 .الطالب

 .تعديل أسلوب التقييم ليتناسب مع قياس الفهم والتحليل والتطبيق وحل المشكالت بداًل من قياس الحفظ والتلقين (3

 .تعليم حتى يتسنى للطالب مواكبة العصر والتطبيق والتخيل واالبداعدمج التكنولوجيا فى ال (4

 :األسئلة المشابهة -9
 .أعواد ثقاب لعمل أربعة مثلثات متطابقة األضالع في صف واحد 4اليسار، استعملت  ىفي الشكل إل -1

 
 



 .. 

التي توصلت من خاللها  عودا ؟ بين الحسابات( 6.)ما عدد المثلثات التي يمكن عملها بالطريقة نفسها وباستعمال 
 .إلى إجابتك

 تتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتت:اإلجابة

 

 

 

ما عدد المربعات في الشكل المشابه الذي .عود ثقاب لعمل ثالثة مربعات منتهية بمثلث 16في الشكل أعاله استعمل 
 عودا ؟ 40يمكن عمله باستعمال 

 .بين الحسابات التي توصلت من خاللها في إجابتك

 تتتتتتتتتتتتت:اإلجابة

 

 

 

 

 

 

ما عدد المربعات الصغيرة التي . مربعات صغيرة  4عودا  ثقاب لعمل مربعات مكون من  64استعمل في الشكل أعاله 
َ  كبيرا  باستعمال   عود ثقاب؟ 24يمكن أن تكون مربعا 

 .بين الحسابات التي توصلت من خاللها إلى إجابتك

 تتتتتتتتتتتتتتتتت: اإلجابة
 

 

 

 

 

 
 



 .0 

 

    M   032163:  السؤال  الرابع عشر -1
 :هدف السؤال -2
 :السؤال باللغة العربية -3

  

 : السؤال باللغة اإلنجليزية -4

 
 :معلومات السؤال  -5

 رمز اإلجابة المجال المعرفي المحتوى

 ج تطبيق جبر
 

 :إحصائيات السؤال -6
(M032163-M05_10) 

 

 الدولة
عدد 

 العينة

نسبة 

تحقيق 

الهدف 

 الصحيحة

 ة االستجابة على البدائلنسب
 متروك

 د ج ب أ

 75. .17 772. 5772 777 772. 1.8 تايبيه الصينية
المتوسط 

 الدولي
775 2877 57 7177 2877 5.77 175 

 775 5275 2275 72 5877 2275 222 مصر

 7 5.78 7777 .777 5.75 7777 15. األردن

 772 .517 7277 2275 7577 7277 1..5 قطر



 .4 

 

   M   032273   : السؤال الخامس عشر -1
 :هدف السؤال -2
 :السؤال باللغة العربية -3

 

 

 : السؤال باللغة اإلنجليزية -5

 
 : معلومات السؤال  -6

 رمز اإلجابة المجال المعرفي المحتوى

 ب تطبيق جبر

 :إحصائيات السؤال  -7

(M032273-M07_04) 
 

 الدولة
عدد 

 العينة

نسبة 

تحقيق 

الهدف 

 الصحيحة

 بة االستجابة على البدائلنس
 متروك

 د ج ب أ

 5 2 7 8271 777 8271 1.2 تايبيه الصينية

 .27 772 .577 72 5575 72 775 المتوسط الدولي

 578 5572 5778 1.78 .527 1.78 227 مصر

 775 71. 5775 77 5775 77 72. األردن

 575 5772 7272 2275 52 2275 5.21 قطر



 04 

 

   M   032540  : دس عشرالسؤال السا -1
 :هدف السؤال -2
 :السؤال باللغة العربية -3

 

 :السؤال باللغة اإلنجليزية -1

 
 :معلومات السؤال -2

 

 رمز اإلجابة المجال المعرفي المحتوى

 د معرفة جبر
 

(M032540-M07_05) 
 

 الدولة
عدد 

 العينة

نسبة 

تحقيق 

الهدف 

 الصحيحة

 نسبة االستجابة على البدائل
 متروك

 د ج ب أ

 72. 8572 275 277 777 8572 1.2 تايبيه الصينية

 772 1.77 5171 78. 5775 1.77 775 المتوسط الدولي

 771 .787 5777 5772 5.71 .787 227 مصر

 275 .177 5.75 5577 .527 .177 72. األردن

 72. 27 72 5877 75 27 5.21 قطر



 01 

 



 06 

 

 M   032698    : السؤال السابع عشر -1
 :هدف السؤال -2
 :السؤال باللغة العربية -3

 

 :السؤال باللغة اإلنجليزية -4

 

 : معلومات السؤال -5
 رمز اإلجابة المجال المعرفي المحتوى

 أ معرفة جبر

 :إحصائيات السؤال -6

(M032698-M07_06) 
 

 الدولة
عدد 

 العينة

نسبة 

تحقيق 

الهدف 

 الصحيحة

 نسبة االستجابة على البدائل
 كمترو

 د ج ب أ

 72. 577 .77 58 778. 778. 1.2 تايبيه الصينية

 578 5171 55 2.77 7.78 7.78 777 المتوسط الدولي

 577 57 5271 7878 2777 2777 227 مصر

 575 5.78 5171 75 7772 7772 72. األردن

 575 7578 .587 2777 7575 7575 5.21 قطر

 


