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 الهندسة
 

 رقم المفردة م
المستوى 

 المعرفى

نوع 

 السؤال

مفتاح 

 االجابة

الدرجة 

 الكلية

نسبة 

 التحقق
1 M022049 التبرير الرياضى MCQ 41.. 1 د% 

2 M022055 تطبيق CR 2.4 1 راجع الدليل. 

3 M022062 تطبيق MCQ 3.43 1 ب 

. M022234 A تطبيق CR 4. 2 راجع الدليل. 

5 M022243 بيقتط CR 3.4 1 راجع الدليل. 

3 M042265 التبرير الرياضى MCQ 214 1 ج. 
. M042137 تطبيق MCQ 54. 1 ج. 

. M042148 معرفة MCQ 314 1 ب. 

9 M022105 معرفة MCQ 23 1 د 

1. M022108 تطبيق MCQ 14. 1 ج. 

11 M032579 تطبيق MCQ 5949 1 ب 

12 M032691 تطبيق CR 3143 1 راجع الدليل 

13 M042279 التبرير الرياضى MCQ 154 1 ب. 

1. M042036 التبرير الرياضى MCQ 2.41 1 د 

15 M042130 تطبيق CR 243. 1 راجع الدليل 

13 M032344 تطبيق CR 1343 1 راجع الدليل 

1. M032754 تطبيق CR 2.45 1 راجع الدليل 

1. M032205 تطبيق MCQ 3.43 1 ب 

19 M032097 تطبيق MCQ 214 1 ج. 

2. M032575 تطبيق MCQ 2.4 1 ب. 

21 M032414 تطبيق CR 22 1 راجع الدليل 

22 M032294 تطبيق MCQ 5.4 1 أ. 
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 الدوران/ تبرير/ الهندسة  M 022049 : األول السؤال -1
 : هدف السؤال -2

 السؤال باللغة العربية -3
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 :السؤال باللغة اإلنجليزية -4

 

 
 :ؤالمعلومات الس -4

 رمز اإلجابة المجال المعرفي المحتوى
 د التبرير الرياضي هندسة

 

 : إحصائيات السؤال -5
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 (M022049-M01_03) 

 الدولة
عدد 
 العينة

 نسبة
تحقيق 
 الهدف

 الصحيحة

 نسبة االستجابة على البدائل

 متروك
 د ج ب أ

تايبيه 
 الصينية

5.3 ..4. 542 .41 249 ..4. .43 

المتوسط 
 الدولي

3.1 5345 1249 194. .43 5345 243 

 .14 349. .154 2141 1.42 349. 931 مصر

 2 343. 1545 .234 1543 343. 3.. األردن

 249 3.43 1.43 2.49 2345 3.43 .1.3 قطر

 

 :النعليق على نتائج السؤال -6
الطنبببة ٪، فببح حببيو بنسبب  نسبببة 5.65النسبببة الدوليببة الببايو  جببابوا يجابببة ذببحيحة لببو هبباا السبب ال 

٪، وقبد توزلب  ابتببارا  الطنببة المذبرييو لنبح ببدا ل 9.64المذرييو الايو  جابوا يجاببة ذبحيحة 
 :الس ال كما ينح

 2961 261    (. )٪  ابتاروا البديل 
 1262 (.ب)٪ ابتاروا البديل 
 2569 (.ج)٪ ابتاروا البديل 
 9.64 وهو اإلجابة الذحيحة( د)٪ ابتاروا البديل. 

 : يةإرشادات عالج -7
ضبا،، ويمكبو تنميبة فالتقد  و المشكنة فح مثل هاا الس ال هو ضعف التذور لديهم فبح ال 

وتركيببب  شببكال منهببا ووضببعها .....( مثببال مكعبببا   لعبباب )هبباا القببدرخ بربضببار مكعبببا  توذببيل 
جبرا، التحبويل  الهندسبية  ، لنيهبا ورسبم الوضبعيو اىذبنح (اإلنعكبا،، البدوراو)فح وضب  معبيو وار

يببد ثببم تذببور الببة ومحاولببة الرسببم مببو الببااكرخ ويذبباحب الببة التككيببد لنببح مفهببومح ا نعكببا، والجد
 .والدوراو

ا هتمام باستبدام التكنولوجيا فح التدري، لنتدريب لنح تبيبل وضب  المجسبما  بعبد يجبرا،  حبد ( 1
 .التحويل  الهندسية له
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 :أسئلة مشابهة -8

 

 



 22 

 
 حساب محيط مربع من مساحته/ تطبيق/ هندسة M  022055: الثانيالسؤال  -1
 :هدف السؤال -2
 :السؤال باللغة العربية -3

 متر مربع؟ 111ط المربع الذى مساحته يمحهو ما 
 : .................................اإلجابة

 
 M022055 اإلجابة رقم السؤال

 اإلجابات الصحيحة 
01 01 

 اإلجابات غير الصحيحة 
 (أضالع   0  011)     52 01
 طول أحد األضالع    01 00
05 011               01  01 
 أضالع  0  011           011 07
 أى إجابات أخرى غير صحيحة ومستبعدة  07

 بال إجابة 
 متروكة 77

 :السؤال باللغة اإلنجليزية -4
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 :معلومات السؤال -5

 رمز اإلجابة المجال المعرفي حتوىالم
 84 تطبيق هندسة

 

(M022055-M01_05) 
 :إحصائيات السؤال -3

 الدولة
عدد 
 العينة

 متروك 9. 3. 2. 1. .. .1
نسبة 
 1التحقق 

تايبيه 
 الصينية

5.3 354. 245 349 149 . 1549 3 354. 

المتوسط 
 الدولي

3.. 2.45 34. .4. .4. 9 2942 1349 2.45 

 .2.4 1243 .354 42. 5 .34 343 .2.4 933 مصر

 .1 .134 242. 943 343 545 343 .1 3.. األردن

 .4. .214 51 943 .94 345 343 .4. .1.3 قطر

 
 : تعليق على نتائج السؤال -7
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 :كان  نتا ج الطنبة المذرييو لنح هاا الس ال كم ينح
 1.69 نسببة الدوليبة لنبايو توذبنوا مترًا فح حيو كبا  ال 94٪ توذنوا لإلجابة الذحيحة وهح

٪ وكببببل النسبببببتيو منبفضببببتاو و  تتل،مبببباو مبببب  بسبببباطة المفبببباهيم 1.65لإلجابببببة الذببببحيحة 
 (.محيط المرب  ومساحته)الواردخ فح الس ال 

 .66 والة بقسمة المساحة لنح لدد اىضلع 15٪ توذنوا لإلجابة. 

 66. الجبببار التربيعبببح لنمسببباحة  وهبببو طبببول الضبببن  الواحبببد وال بريجببباد 24٪ توذببنوا لإلجاببببة
 .واكتفوا بالة

 5٪ 24×  24لنح الذورخ  244 لدد العينةاكتفوا بكتابة. 

 161٪  متر والة بضرب المساحة بعدد اىضلع 044توذنوا لإلجابة. 

 8.53٪  (.حل مشطوب  و بطوا  لشوا ية  و حل غير مقرو،) بفقوا فح حل الس ال 

 6.51٪ حافوا الس ال. 

 :حالعالج المقتر  -8
و لتقببد  و . م.144م وفببح نسبببة 1441يبببدو  و هبباا المشببكنة مسببتمرخ فقببد ورد  فببح نسبببة 

 :السبب فيها يعود يلح
 .لدم وضوح مفهومح المحيط والمساحة( 2
 ....(.التحنيل، التركيب، حل المسكلة، )ضعف فح مهارا  التفكير العنيا ( 1

ولببح وهببو المنحنببح المسنببق البسببيط، ويقببدم ولمعالجببة السبببب اىول  قتببرح العببودخ يلببح المفهببوم اى
لنطنبة لنح  نه اىثر الاى تتركبه نقطبة تتحبرة فبح مسبتوى مبتبد خ مبو موقب  معبيو وتعبود لنموقب  
نفسه مرخ  برى دوو  و تمر لنح  ى مبو نقبط المسبتوى  كثبر مبو مبرخ، ويرسبم الرسبم التوضبيحح 

البسببيط يبببجز  المسببتوى ، يلببح ثلثببة وينبباقا الطببلب ليلحأببوا  و المنحنببح المسنببق . يلببح اليسببار
 : جزا، منفذنة

= 

 
 .المنحنح نفسه م( 2

 .دابنية المنحنح م( 1 
 .بارجية المنحنح م( 6 

 .المنحنح م( طول)ويقدم المحيط لنح  نه قيا، 
بعدها يطبق هايو المفهوميو لنح المرب ، بما  و المرب  منحنح مسنق بسيط مكّوو مو  رب  

 .ة وزواياا قوا مقط  مستقيمة متطابق
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وىو  ضبببلله . فبببرو محبببيط المربببب  يسببباوى مجمبببوع  طبببوال  ضبببلله
  :متطابقة فرو

 ل×  9= ل حيث ل طول الضن  + ل + ل + ل = محيط المرب  
ومساحة المرب  هبح قيبا، دابنيتبه وهبو لبدد المربعبا  الذبسيرخ التبح 
تسطح دابنيته وهح مرتبة فح ل مبو الذبفوف وفبح كبل ذبف ل مبو 

 . 1ل= ل × ياو فعددها ل . عا المرب
 1ل= نفسه × مرب  طول الضن  = مساحة المرب  

يشببارة الطببلب مشبباركة فعنيببة وجببادخ فببح الوذببول لنقالببدتيو السببابقتيو انطلقببًا مببو محببيط 
اا لببزم اىمببر يسببتعمل المعنببم نمواجببًا لمنيببًا بببكو يرسببم . المنحنببح المسنببق البسببيط وقيببا، دابنيتببه وار

. وغيبر متراكببة( وحدخ قيبا، المسباحة)طلب بتسطيه دابنيته بوحدا  مربعة ذسيرخ مربعًا  ويقوم ال
 .ولدد المربعا  الذسيرخ إليجاد المساحة. ثم يقوموا بقيا، اىضلع إليجاد المحيط

ينبباقا بعببد الببة لببددًا مببو اىسبب نة تتضببمو ييجبباد المحببيط والمسبباحة ياا لنببم طببول الضببن ، 
يجبباد طببول الضببن  والمسبباحة يا يجبباد طببول الضببن  والمحببيط ياا لنمبب  المسبباحة وار ا ُلنببم المحببيط، وار

 .وي كد لنح  نه إليجاد مرب  ومساحته   بد مو معرفة طول الضن   و ً 
 مببا السبببب الثببانح فيعببالج مببو بببلل تببدريب الطنبببة لنببح يسببتراتيجية حببل المسببكلة ببطواتهببا 

 .هم المفكروو فح المراحل كنها اىرب  لنح  و يكوو المعنم مرشدًا وموجهًا ويكوو الطنبة
 شببببكال الهندسببببية لنببببح سبببببيل المثببببال التببببدريب العمنببببح لنببببح حسبببباب المسبببباحة والمحببببيط لأ

كببم لببدد البببلط المسببتبدم لنببد تسييببر بببلط  -الموجببودخ بالفنببا، -الموجببودخ دابببل الفذببل)
 (كم متر مو البشب ينزم لعمل سور حول الحديقة -الفذل

 :أسئلة مشابهة -9
 .1سم 22يط المرب  الاى مساحته ما مح( 2
 .1سم .2ما محيط المرب  الاى مساحته ( 1
  راد مالكها  و يحيطها بسياج، ما طول السياج الاى يحتاجه؟. 1م444قطعة  رض مساحتها ( 6
 سم؟ .1ما مساحةى المرب  الاى محيطه ( 9
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 M  022062: الثالث 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
 ب تطبيق هندسة

 

(M022062-M01_08) 
 :إحصائيات السؤال -3

 عدد العينة الدولة

نسبة  
تحقيق 
الهدف 
 الصحيحة

 نسبة االستجابة على البدائل

 متروك
 هـ د ج ب أ

 42. 141 143 . 42.. 1342 2... 5.3 تايبيه الصينية

 249 .4. .4. 941 3541 3943 3541 3.2 المتوسط الدولي

 49. 12 .34 .1 3.43 .314 3.43 931 مصر

 145 11.. .4. 9 .3 2. .3 ... األردن

 .14 11.. 11.. 11.. .194 3249 .194 .1.3 قطر

 :التعليق على نتائج السؤال -7
% 6562ا الببببديل الذبببحي  ب فبببح حبببيو بنسببب  النسببببة الدوليبببة مبببو الطنببببة المذبببرييو ابتبببارو % .616

 .لنبديل الذحي  ب
 314.  ٪ 261   (. )البطك ابتاروا البديل مو الطنبة 
 1. (. جب)البطك ٪ ابتاروا البديل 
 34.  (.د)البطك ٪ ابتاروا البديل 

 12%  المو الطنبة المذرييو حافوا هاا السس 4624،  464، (هب)البطك ابتاروا البديل . 

  

 :إرشادات عالجية -8
فبح القبدرخ المكانيبة ولبدم التقد  و المشكنة فبح مثبل هباا السب ال هبو ضبعف التذبور لبديهم  

ويمكو معالجة هام المسا ل لو طريبق تجسبيد المثنثبا  امبام الطبلب  فهم لحا   التطابق الثلث 
 .وتوضي  لوامل المثنث الستة والشروط الواجب توافرها لنتطابق 
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 M   022234 A: لسؤال الرابعا -1
 :هدف السؤال -2
 :السؤال باللغة العربية -3

 ابعاد مساحة مستطيل جديد من مستطيل معلوم بنسب معلومة/ قبيطت/ هندسة 

 
لنح ورق الرسم البيانح، ارسم مستطيًل طولبه ثلثبة  ربباع طبول المسبتطيل المعطبح  لبلا   -  

 كتببب طببول ولببرض المسببتطيل . لببلاولرضببه مببرتيو ونذببف لببرض المسببتطيل المعطببح  
 .سم2سم فح 2كل مرب  لنح ورقة الرسم البيانح . مترا يلنح الشكل بالسنت

 
 ما نسبة مساحة المستطيل اىذنح يلح مساحة المستطيل الجديد؟( ب

 

 M022234 A اإلجابة رقم السؤال

 اإلجابات الصحيحة 
 مكتوب على الرسم سم و المستطيل رسمه صحيح وأسم الشكل 2سم  و  6 20

 الجزئيةاإلجابات  
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 M022234 A اإلجابة رقم السؤال

01 
سم وأسم الشكل مكتوب على الرسم  ولكن الرسم  2سم  و  6المستطيل 

 غير صحيح 

00 
المستطيل رسمه صحيح وأسم الشكل غيرمكتوب على الرسم  أو الطول 

 والعرض غير مكتوب
 اإلجابات غير الصحيحة 

 يح سم  واآلخر غير صح 6أحد إضالع المستطيل  01
 سم  واآلخر غير صحيح 2أحد إضالع المستطيل  00
 أى إجابات أخرى غير صحيحة ومستبعدة  07

 بال إجابة 
 متروكة 77
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 :السؤال باللغة اإلنجليزية -4
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 ما نسبة مساحة المستطيل األصلى إلى مساحة المستطيل الجديد؟( ب
 

 M022234 B اإلجابة رقم السؤال

 ةاإلجابات الصحيح 
 أو أى إجابة تساوى نفس النسبة   أو 15:8 20

50 
ولكن النسبة بين البسط والمقام تتسق مع االجابة   15:8النسبة  ليست 

 الصحيحة

 الجزئيةاإلجابات  
 أو مايساويها   5102 01
 ولكن مقام النسبة متسق مع االجابة  5102تعطى نسبة جديدة  التساوى  00

07 
  )  مثال ) بات جزئية تعطى نسبة مساوية ولكن الخطأ فى اإلختصار   أى إجا

 
 اإلجابات غير الصحيحة 

 التركيز على النسبة بين طول وعرض المستطيل  01
 أى إجابات أخرى غير صحيحة ومستبعدة  07

 بال إجابة 
 متروكة 77



 82 
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 :معلومات السؤال -5

 رمز اإلجابة يالمجال المعرف المحتوى

سم مع رسم صحيح وكامل للمستطيل، وترميز  5سم ، 6 تطبيق هندسة( أ)
 رؤوسه

 ما يكافئها أو 8551 تطبيق أعداد( ب)
 

 (M022234A-M01_11A) 
 

 الدولة
عدد 
 العينة

 متروك 9. 1. .. 11 .1 .2

نسبة 
التحقق 

1 

نسبة 
تحقق 
الهدف 

2 

تايبيه 
 الصينية

5.3 ..49 .43 15 349 142 1949 .41 3342 ..49 

المتوسط 
 الدولي

3.2 134. 242 .43 1.41 .43 3145 2.4. 2549 134. 

 .4. .124 1941 342. .4. 15 .24 145 .4. .93 مصر

 49. 1.45 19 545. .4. 1.49 3 343 49. ... األردن

 143 149 .2.4 .5 .34 45. 43. . 143 .1.3 قطر
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 :إحصائيات السؤال -6

 (M022234B-M01_11B) 
 

 الدولة
عدد 
 العينة

 متروك 9. .. 19 11 .1 21 .2

نسبة 
التحقق 

1 

نسبة 
تحقق 
الهدف 

2 

تايبيه 
 الصينية

5.3 5243 .45 243 .43 .45 .4. 1.43 2.41 3349 3.4. 

المتوسط 
 الدولي

3.2 94. 143 1 .4. .43 24. 3.42 .549 124. 11 

 3.. .54 241. 541. .4. . .4. 45. 43. 43. .93 مصر

 43. 11 3545 45.. 243 .4. 1 49. 341 545 ... األردن

 42. 42. .594 3143 . . . . 41. 41. .1.3 قطر

 

 : تعليق على نتائج السؤال -7
لكل فرع مبو فرلبح هباا السب ال للمتباو، فالطالبب الباى اسبتعمل طريقبة ذبحيحة وتوذبل  

 . بة جز ية حذل لنح للمة واحدخيلح اإلجابة الذحيحة لنح للمتيو، والطالب الاى  جاب يجا
 :مو هاا الس ال كما ينح(  )كان  نتا ج الطنبة المذرييو لنح الفرع 

 جببابوا يجابببة كامنببة حيببث رسببموا المسببتطيل رسببمًا ذببحيحًا وحببددوا بعديببه ومببو  69٪.(    2
 مبا النسببة الدوليبة لنطنببة البايو حذبنوا لنبح للمتبيو . ثم حذنوا لنبح للمتبيو

 . ٪2.69فكان  
فمبببنهم مبببو حسبببب بعبببدى .  جبببابوا يجاببببة جز يبببة وحذبببنوا لنبببح للمبببة واحبببدخ  265٪(   1

المستطيل ولكنه  بطك فح الرسم، ومنهم مو رسم المستطيل بذورخ ذبحيحة دوو 
 ما النسببة الدوليبة لنطنببة البايو حذبنوا .  و يحدد بعديه  و  بطك فح تحديد بعديه

 .٪465لنح للمة واحدخ فكان  
فمنهم مو  وجبد طبول .  بط وا فح حل الس ال وحذنوا لنح للمة الذفر ٪..4.(    6

 .آلخ… ضن  و بطك فح اآلبر ومنهم مو كتب بطوا  لشوا ية   معنح لها
 . حافوا الس ال  و لم يذنوا 1961٪(    9

 :فكان  كما ينح( ب) ما نتا جهم لنح الفرع 
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يو  مببا النسبببة الدولببة لنطنبببة الببايو  جببابوا يجابببة ذببحيحة وحذببنوا لنببح للمتبب ٪.96(    2
 . ٪22حذنوا لنح للمتيو فكان  

والنسببة الدوليبة لنطنببة البايو .  جابوا يجابة جز ية وحذنوا لنح للمبة واحبدخ  166٪(   1
 .٪261حذنوا لنح للمة واحدخ فكان  

 . بط وا فح حل الس ال 9162٪(    6
 .حافوا الس ال  و لم يذنوا 9264٪(    9

وكانبب  نسبببة الطنبببة المذببرييو الببايو  جببابوا  1446ورد هبباا السبب ال فببح الدراسببة الدوليببة لببام وقببد 
وهمبا نسببتاو  ٪.996فح حيو كان  النسببة الدوليبة  ٪2661يجابة ذحيحة  و جز ية (  )الفرع 

فقد كان  نسبة الطنبة المذرييو الايو  جابوا يجاببة ( ب)قريبتاو مو النسبة الحالية  ما فرع 
 . ٪2966والنسبة الدولية  ٪66.ة  و جز ية ذحيح

 :إرشادات عالجية -8

ييجبباد نسبببة مببو لببدد معنببوم  و ييجبباد نسبببة : يو الفكببرخ اىساسببية فببح هبباا السبب ال تببدور حببول النسبببة
و لتقد  و هاا الفكرخ ليسب  ذبعبة وبمراجعبة سبريعة يمكبو معالجتهبا يبقبح  و المشبكنة . بيو لدديو

" حببل المسببكلة"الضببعف العببام لنببد الطنبببة فببح حببل المسببكلة، وحيببث  و  فببح هبباا السبب ال تكمببو فببح
هببدف  ساسببح مببو اىهببداف العامببة لنرياضببيا ، فببرو لببلج هبباا " واكتسبباب مهببارا  التفكيببر العنيببا"

و  يمكببببو . المشببببكنة يكمببببو فببببح  سبببباليب التببببدري، التببببح يتبعهببببا المعنمببببوو والمعنمببببا  فببببح المببببدار،
لنمبببًا ببببكو .   ببببد و و يبببدرب لنيهبببا الطنببببة سبببنوا  دراسبببتهممعالجتهبببا فبببح حذبببة  و حذبببتيو، ببببل 

 :مو الس ال(  )ففح الفرع . مناهج الرياضيا  ت كد لنح هاا الجانب فح تذميمه
 :فهم الس ال
 .سم1سم ولرضه  .مستطيل طوله : المعطيا 
فاو ونذبف ضبع =ولرضه  طول مستطيل المعطح    =   ييجاد بعدى مستطيل طوله : المطنوب

 .ثم رسم المستطيل الجديدلرض المستطيل المعطح 
 .فيكوو هو طول المستطيل الجديد . لدد العينة  نحسب  : التبطيط- 
 .165فح  1 لدد العينةونحسب لرض المستطيل الجديد بضرب  
 .سم طول المستطيل الجديد   .   =  .×   :  التنفيا- 
 .سم لرض المستطيل الجديد   5=  1×  165 
 .ثم يرسم المستطيل الجديد لنح ورقة الرسم البيانح 
 :بريجاد النسبة بيو طول المستطيل الجديد يلح طول المستطيل اىذنح: التحقق مو الحل- 



 948 

     =   =                
 .165=   :  طيل اىذنحوالنسبة بيو لرض المستطيل الجديد يلح لرض المست 
يو يكسبباب الطالببب لهبباا البطببوا  المنأمببة فببح حببل المسببكلة هببو مفتبباح العببلج لمثببل هبباا  

فقبد يكبوو مذبدر البطبك فيبه هبو لبدم الوذبول لإلجاببة الذبحيحة فبح الفبرع ( ب)الس ال  مبا الفبرع 
 .حل المسكلةويعالج بالطريقة نفسها مو بلل يتباع البطوا  اىربعة فح (.  )

 .ا هتمام بتدري، النسبة والتناسب ومقيا، الرسم بطريقة لمنية*( 
 .التركيز لنح مفوم الكسر*( 
 :أسئلة مشابهة -9
2) 

 
 لنح ورقة الرسم البيانح، ارسم مستطيًل طوله ثُنثا طول المستطيل المعطح  للا،(  

 ولرض مستطيل لنح  كتب طول. ولرضه مرخ وثنث لرض المستطيل المعطح  للا   
 .سم2سم فح 2كل مرب  لنح ورقة الرسم البيانح . الشكل بالسنتمترا    
 .ما نسبة مساحة المستطيل اىذنح يلح مساحة المستطيل الجديد( ب

 ياا كاو طول المستطيل    المستطيل  ب ج د مشابه لنمستطيل ، ص ع ل بمعامل تشابه  ( 1
 :سم فكوجد .سم، ولرضه يساوى    .  ب ج د يساوى      
 .طول المستطيل ، ص ع ل ولرضه(   
 .نسبة محيط   ب ج د يلح محيط ، ص ع ل( ب 
 .نسبة مساحة   ب ج د يلح مساحة ، ص ع ل(  ج 
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 M  022243: الخامسالسؤال  -1
 :الهدف من السؤال -2
 :السؤال باللغة العربية -3

 جديد من مستطيل معلوم بنسب معلومةابعاد مساحة مستطيل / قبيطت/ هندسة 
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 :السؤال باللغة اإلنجليزية -4

 

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

 
:إحصائيات السؤال -6  

 (M022243-M01_12) 

 الدولة
عدد 
 العينة

 متروك 9. .. .1
نسبة 
 1التحقق 

 .54. .24 1.45 .24 .54. 5.3 تايبيه الصينية

 .2.4 949 42.. 541 .2.4 3.2 المتوسط الدولي

 .3.4 349 941. .4. .3.4 933 مصر

 .234 49. 5.43 242 .234 3.. األردن

 243 45. .54. .24 243 .1.3 قطر

:تعليق على نتائج السؤال -7  
سبب  النسبببة مببو الطنبببة المذببرييو لإلجابببة بشببكل ذببحي  لنببح السبب ال فببح حيببث بن% .646توذببل 
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، وقبببد توزلببب  ابتببببارا  الطنببببة مبببو الطنببببة المذبببرييو حبببافوا هببباا السببب ال% 64.، %1.61الدوليبببة 
 :المذرييو لنح بدا ل الس ال كما ينح

 314. 261    (. )٪  ابتاروا البديل 
 3.43 وهو اإلجابة الذحيحة(. ب)٪ ابتاروا البديل 
 1.  (.ج)٪ ابتاروا البديل 
 34.  (.د)٪ ابتاروا البديل 

 :إرشادات عالجية -8
فبح القبدرخ المكانيبة ولبدم التقد  و المشكنة فبح مثبل هباا السب ال هبو ضبعف التذبور لبديهم  

ويمكو معالجة هام المسا ل لو طريبق تجسبيد المثنثبا  امبام الطبلب  فهم لحا   التطابق الثلث 
 .وتوضي  لوامل المثنث الستة والشروط الواجب توافرها لنتطابق 
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 M   042265: السؤال السادس -8
 :هدف السؤال -2
 :السؤال باللغة العربية -3

 

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

 

 :إحصائيات السؤال -6
(M042265-M02_09) 

 

 الدولة
عدد 
 العينة

نسبة  
تحقيق 
الهدف 
 الصحيحة

 نسبة االستجابة على البدائل

 متروك
 د ج ب أ

 143 .24 .4.. 1549 .54 .4.. 5.9 تايبيه الصينية

 343 .294 345. 1.42 49. 345. 3.1 المتوسط الدولي

 3 5341 .214 .154 343 .214 933 مصر

 243 .3.4 2.43 .224 1143 2.43 1.. األردن

 43. ..51 1.42 1.49 45. 1.42 1.21 قطر

 
 :تعليق على نتائج السؤال -7

 :كان  نتا ج الطنبة المذرييو لنح هاا الس ال كما ينح
 .66  ٪ مو الطنبة توذنوا لإلجابة البطك( .) 
 2569 ٪ (.ب)مو الطنبة توذنوا لإلجابة البطك 
 1261 ٪ (.ج)مو الطنبة توذنوا لإلجابة الذحيحة 

 5662 ٪ (.د)مو الطنبة توذنوا لإلجابة البطك 
 6 ٪مو الطنبة حافوا الس ال  و لم يذنوا. 

فببح حببيو بنسبب   ٪.1.6يلحببأ  و نسبببة الطنبببة المذببرييو الببايو توذببنوا لإلجابببة الذببحيحة 
و لتقد  و . واض   و نسبة المذرييو منبفضة و قل مو النسبة الدولية بكثير ٪9665النسبة الدولية 

نببح لنببد الطنبببة المذببرييو باذببة فببح هبباا النسبببة المنبفضببة تشببير يلببح ضببعف فببح التفكيببر التبي
 .اىشكال اا  اىبعاد الثلثة
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 :العالج المقترح -8
 :يمكو العلج فح قيام الطالب بكنشطة حسية تعزز وتقوى لندا التبيل فح الفضا، ومو  جل الة

و طنب مو الطلب فكها ...( هرم، منشور،  سطوانة، ) حضر بعض المجسما  الكرتونية ( 2
 .نتعرف لنح  شكال مبتنفة لشبكاتها وتبينها ثم يلادخ تشكينها كما كان بطرق مبتنفة ل

قدم الطنبة مجمولة مو الشبكا  و طنب منهم تبيل يمكانية تشكيل مجسم مو كل شبكة ثم ( 1
 .العمل لنح ثنيها لنتحقق مو ذحة تبينه

م  تقديم مبررا   ناقا الطنبة بكمثنة كاىس نة المشابهة و طنب منهم تبينها واإلجابة لنها( 6
 . مقترحاتهم لتعزز لديهم التفكير التبينح

 .تدريب الطنبة لنح لمل مجسما *( 
 .التركيز لنح لدد  وجه المجسما  ولدد الر و، لكل مجسم*( 

 

 :أسئلة مشابهة -9
  ى شكبة مما ينح متوازى مستطيل  حيو يتم ثنيها؟( 2

 

 
 

 : ى شبكة مما ينح تشكل هرما( 1
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 M  042137: ال السابعالسؤ  -8
 :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
(M042137-M02_10) 

 

 الدولة
عدد 
 العينة

نسبة  
تحقيق 
الهدف 
 الصحيحة

 الستجابة على البدائلنسبة ا

 متروك
 د ج ب أ

 145 .4. .4.. .114 41. .4.. 5.9 تايبيه الصينية

 543 345 241. 3143 .134 241. 339 المتوسط الدولي

 .14 41. .54. 3245 .124 .54. 933 مصر

 .34 943 .24. 2.41 1545 .24. 1.. األردن

 2 .34 2.45 42.. .234 2.45 1.21 قطر

 : ق على نتائج السؤالتعلي -7
% 9162مبببو الطنببببة المذبببرييو ابتببباروا الببببديل الذبببحي  ج فبببح حبببيو بنسببب  النسببببة الدوليبببة % 9569

 .لنبديل الذحي  ج
 124.  ٪ 261    (. )مو الطنبة المذرييو ابتارو البديل البطك 
 3245 ٪ (. ب) مو الطنبة المذرييو ابتارو البديل البطك 

 .41 ٪(.د) تارو البديل البطك مو الطنبة المذرييو اب 

 .مو الطنبة المذرييو حافوا هاا الس ال% 11.، 

 :العالج المقترح
فببح القببدرخ المكانيببة ولببدم فهببم التقببد  و المشببكنة فببح مثببل هبباا السبب ال هببو ضببعف التذببور لببديهم  

 مببام الطببلب وتوضببي  ويمكببو معالجببة هببام المسببا ل لببو طريببق تجسببيد المثنثببا   لحببا   التطببابق الببثلث
 .لوامل المثنث الستة والشروط الواجب توافرها لنتطابق
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 M   042148: السؤال الثامن -8
 :هدف السؤال -2

 :السؤال باللغة العربية -3

 

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

  

 :إحصائيات السؤال -6
 (M042148-M02_11) 

 

 الدولة
عدد 
 العينة

نسبة  
تحقيق 
الهدف 
 الصحيحة

 نسبة االستجابة على البدائل

 متروك
 د ج ب أ

 1 249 . 42.. 349 42.. 5.9 تايبيه الصينية

 341 42. .134 .324 .114 .324 ..3 المتوسط الدولي

 49. 1149 .1.4 .314 1.42 .314 933 مصر

 142 . 1345 59 .1.4 59 1.. األردن

 243 1149 2.49 .94. 1.43 .94. 1.21 طرق

 :تعليق على نتائج السؤال -7
% .16.مبببو الطنببببة المذبببرييو ابتببباروا الببببديل الذبببحي  ب فبببح حبببيو بنسببب  النسببببة الدوليبببة  %.26.

 .لنبديل الذحي  ب
 1.42  ٪ 261    (. )البطك ابتاروا البديل مو الطنبة 
 1.4.  ٪ (.ج)البطك ابتاروا البديل مو الطنبة 
 1149 ٪ (.د)البطك ابتاروا البديل مو الطنبة 

 464 %مو الطنبة المذرييو حافوا هاا الس ال. 
 

 :العالج المقترح - 8
فبح القبدرخ المكانيبة ولبدم التقد  و المشكنة فبح مثبل هباا السب ال هبو ضبعف التذبور لبديهم  

جسبيد المحباور امبام فهم لنتذور المكاني للزواج المرتبة  ويمكو معالجة هام المسا ل لبو طريبق ت
الطببلب وتوضببي  متببح تكببوو النقطببة باحببداثيها السببينح والذببادى موجبببا او سببالبا وتمثيببل الببة امببام 

 =.الطلب 
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 M   022105: التاسع  السؤال -8
 :هدف السؤال -2

 :السؤال باللغة العربية -3

 
 

 



 998 

: السؤال باللغة اإلنجليزية -4
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 :معلومات السؤال -5
 رمز اإلجابة المجال المعرفي المحتوى
 د معرفة هندسة

 :أحصائيات السؤال -6
(M022105-M03_04) 

 

 الدولة
عدد 
 العينة

نسبة  
تحقيق 
الهدف 
 الصحيحة

 نسبة االستجابة على البدائل

 متروك
 هـ د ج ب أ

 49. 5 345. 2 .4. 949 345. 5.2 تايبيه الصينية

المتوسط 
 الدولي

3.2 3.4. 1345 1.45 1.41 3.4. 94. 3 

 245 1545 23 .2.4 1545 1543 23 939 مصر

 .14 1345 .314 1342 2.43 1349 .314 5.. األردن

 341 1.45 1.49 3543 1542 1342 1.49 1.25 قطر

 :تعليق على نتائج السؤال  -7
لنببديل الذبحي  % .616حيث بنس  النسبة الدولية ( د)مو الطنبة المذرييو ابتاروا البديل الذحي  % .1
 د

 15.3  ٪ 261    (. )البطك ابتاروا البديل مو الطنبة المذرييو 
 1545 ٪ (. ب) البطكابتاروا البديل مو الطنبة المذرييو 
 2.4. ٪ (.ج) البطكابتاروا البديل مو الطنبة المذرييو 

 1545%  (هب)البطك ابتاروا البديل مو الطنبة المذرييو 
 245 ٪مو الطنبة المذرييو حافوا الس ال. 

 :ات عالجيةإرشاد -1
ضبا،، ويمكبو تنميبة هباا فالتقد  و المشكنة فبح مثبل هباا السب ال هبو ضبعف التذبور لبديهم فبح ال 

وتركيببب  شببكال منهببا ووضببعها فببح وضبب  .....( مثببال مكعبببا   لعبباب )القببدرخ بربضببار مكعبببا  توذببيل 
جرا، التحويل  الهندسية  والجديبد ثبم تذبور  ، لنيهبا ورسبم الوضبعيو اىذبنح(اإلنعكا،، البدوراو)معيو وار

 .الة ومحاولة الرسم مو الااكرخ ويذاحب الة التككيد لنح مفهومح ا نعكا، والدوراو
 حبببد ا هتمبببام باسبببتبدام التكنولوجيبببا فبببح التبببدري، لنتبببدريب لنبببح تبيبببل وضببب  المجسبببما  بعبببد يجبببرا، ( 1

 .التحويل  الهندسية له


