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 التمثيل البيانى
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 بيانات
  

 رقم المفردة م
المستوى 

 المعرفى

نوع 

 السؤال
 مفتاح االجابة

الدرجة 

 الكلية

نسبة 

 التحقق
1 M022257 تطبيق MCQ 41.. 1 ج% 

2 M042254 تطبيق MCQ 9.46 1 أ 

3 M042250 معرفة CR 7.43 1 راجع الدليل 

. M042220 تطبيق CR 2.41 2 راجع الدليل 

5 M042273 التبرير الرياضى MCQ 1 د  

6 M022101 معرفة MCQ 7341 1 أ 

7 M022181 تطبيق MCQ 5145 1 ب 

5 M042303 A معرفة CR 2.47 1 راجع الدليل 

9 M042303 B التبرير الرياضى CR 2.43 2 راجع الدليل 

11 M042222 معرفة MCQ 2.43 1 أ 

11 M032753 A التبرير الرياضى CR  40. 2 الدليلراجع 

12 M032753 B التبرير الرياضى CR 47. 2 راجع الدليل 

13 M032753 C معرفة CR 1 راجع الدليل . 

1. M032756 التبرير الرياضى CR 7.49 1 راجع الدليل 

15 M032688 تطبيق CR 2249 1 راجع الدليل 

16 M032637 A تطبيق CR 7.43 1 راجع الدليل 

17 M032637 B معرفة CR 7049 1 راجع الدليل 

15 M032637 C تطبيق CR 2642 1 راجع الدليل 



 642 

 

1 M   022257 
 

 (M   022257) بالدليل وكود السؤال( 1)رقم السؤال  -1
 :هدف السؤال -2
 السؤال باللغة العربية -3

 
 خووة   سووح  .  صووفةا  حمووةا  ، خضووةا  ،  ةقوو   أل انهوو  ، الحجوو  نفوو  لهوو  خووة   63 علوو   عوو   يحتوو  

 .   ه   ةق   الخة   تك ن أن إحتم ل  ك ن عش ائي    ال ع   من  احد 
 ال ع  ؟ ف  ال ةق   الخة ا  م عدد

 4 .أ 

 8 .ب 

 63 .ج 

 68 .د 

 02 .ه 

 
 السؤال باللغة اإلنجليزية -.

 
 

 رمز اإلجابة المجال المعرفي المحتوى

 ج تطبيق االحصاء واالحتماالت
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(M022257-M01_07) 

 

 الدولة
عدد 

 العينة

 نسبة

 تحقيق

 الهدف

 الصحيحة

 نسبة االستجابة على البدائل
 متروك

 هـ د ج ب أ

 40. 247 .14 7. .04 3 7. 037 الصينية تايبيه
 49. .4. 2.41 040. 2946 2946 040. 9.1 الدولي المتوسط

 141 347 2142 046. 2746 .234 046. 672 مصر
 40. 46. 2240 7.42 2943 2641 7.42 ..3 األردن

 141 .64 2040 1.46 1142 1241 1.46 .2.7 قطر

 

 :العالج المقترح

 استخدام عينات محسوسة لتدريس االحتماالت -1

 .التركيز على تبسيط الكسور المعبرة عن االحتماالت من خالل حقائق عمليتى الضرب والقسمة -6
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2 M042254 
 

 (M042254) السؤالبالدليل وكود ( 2)رقم السؤال  -1
 :هدف السؤال -2
 السؤال باللغة العربية -3
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 السؤال باللغة اإلنجليزية -.
 

 
 

 رمز اإلجابة المجال المعرفي المحتوى

 أ تطبيق االحصاء واالحتماالت
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(M042254-M02_12) 
 

 الدولة
عدد 

 العينة

 نسبة

 تحقيق

 الهدف

 الصحيحة

 البدائلنسبة االستجابة على 
 متروك

 د ج ب أ

 47. 141 747 249 6140 6140 036 الصينية تايبيه

 749 941 349 .74 .394 .394 9.2 الدولي المتوسط

 41. 646 2241 .4. 9.46 9.46 .61 مصر

 240 946 640 40. 3943 3943 3.2 األردن

 341 2741 .2.4 2.40 0.42 0.42 2.12 قطر

 

:العالج المقترح   

اضافة القطاعات الدائرية الى المناهج بصورة عملية -1  

ادراج التمثيل البيانى بالصور -6  

تدريب التالميذ على كيفية قراءة البيانات من الرسوم البيانية -3  

مقارنة التمثيالت البيانية المختلفة لنفس البيانات المعروضة -4  

تمثيالت بيانية مختلفةاتاحة الفرصة للتالميذ للتعبير عن مجموعة البيانات ب -5  

.تقسيم التالميذ الى مجموعات تعاونية بحيث يطلب من كل مجموعة تمثيل بيانى مختلف عن المجموعات االخرى -2  
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3 M042250 

 

 (M042250) بالدليل وكود السؤال( 3)رقم السؤال  -1
 :هدف السؤال -2
 السؤال باللغة العربية -3
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  M042250 اإلجابة رقم السؤال

 اإلجابات الصحيحة 

 طارق وليلى 01

 اإلجابات غير الصحيحة 

 أى إجابات أخرى غير صحيحة ومستبعدة  97

 بال إجابة 

 متروكة 77

 

 السؤال باللغة اإلنجليزية -.
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 رمز اإلجابة المجال المعرفي المحتوى

 طارق ، ليلى معرفة االحصاء واالحتماالت
 

(M042250-M02_13) 
 

 الدولة
عدد 

 العينة
 متروك 36 .2

نسبة التحقق 

2 

 6049 2 .74 6049 036 الصينية تايبيه

 9742 .34 1947 9742 9.1 الدولي المتوسط

 7.43 .2 647. 7.43 679 مصر

 0741 43. .4.. 0741 3.2 األردن

 2.43 2349 9142 2.43 2.12 قطر

 

:العالج المقترح  

بالوضع االفقى للمنهج كما بالسؤالاضافة التمثيل البيانى  -1  

.تعويد التالميذ على استكشاف الحس المكانى والتصويرى للبيانات -6
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. M042220 

 

 (M042220) بالدليل وكود السؤال( .)رقم السؤال  -1
 :هدف السؤال -2
 السؤال باللغة العربية -3

 
 

  M042220 اإلجابة رقم السؤال

 اإلجابات الصحيحة 

20 

 (  01  -  71  -  01) الثالثة أعداد صحيحة  كل 
 يجب أن تكون إجابة صحيحة  01
 01وأكبر من  011يجب أن تكون أقل من  71
 01وأكبر من  91يجب أن تكون أقل من  01

 اإلجابات الجزئية 

 أى عددين صحيحين  01

 اإلجابات غير الصحيحة 

 على شكل عددأى إجابة مكتوبة على شكل نسبة مئوية وليست  91

 أى إجابات أخرى غير صحيحة ومستبعدة  97
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 بال إجابة 

 متروكة 77

 

 السؤال باللغة اإلنجليزية -.
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 رمز اإلجابة المجال المعرفي المحتوى

 61،  91،  51 تطبيق االحصاء واالحتماالت

 

(M042220-M02_14) 
 

 الدولة
عدد 

 العينة
 متروك 36 .3 .2 .1

نسبة 

 2التحقق 
نسبة تحقق 

 1الهدف 
 9643 3747 140 340 2949 743 9643 036 الصينية تايبيه

 .134 7142 23 7141 2.46 43. .134 9.1 الدولي المتوسط
 2.41 20 .274 .. .1.4 .4. 2.41 677 مصر
 1249 .1.4 .2.4 .734 1049 .14 1249 3.2 األردن
 749 43. 7.40 .94. 2246 242 749 2.12 قطر

 
 :النتيجة

 :يل  كم  المصةيين الطل ة نت ئج  ك ن  عالمت ن، السؤال لهذا
 6200٪ الد ليووة النسوو ة ك نوو  حووين فوو  عالمتووين علوو   حصوول ا ك ملووة إج  ووة السووؤال إجوو   ا المصووةيين الطل ووة موون 

 .٪0.04 عالمتين عل  حصل ا الذين للطل ة
 408٪ الد ليوة النسو ة ك نو  حوين فو ( صوحيح    ةسوم    الثالثوة األعمود  مون عمو دين ةسوم ا) ج ئية أج   ا الطل ة من 

 .٪.40 ج ئية إج  ة أج   ا الذين للطل ة
 0804٪ النشووو ط   فووو  للطل وووة الحقيقيوووة األعوووداد  لوووي  المئ يوووة النسووو  تمثووول أعمووود  ةسوووم ا المصوووةيين الطل وووة مووون 

 .٪6401 نفسه الخطأ اةتك  ا الذين للطل ة الد لية النس ة ك ن  حين ف  المختلفة،
 42٪ غيوة أ  مش شوة حول خطو ا  أ  ممحو  أ  مشوط   حول إمو ) السوؤال حول فو  أخطأ ا المصةيين الطل ة من 

 .٪2323 السؤال حل ف  أخفق ا الذين للطل ة الد لية النس ة ك ن  حين ف ( المطل   عن  ع دا   أ  مقة   

 6608 2٪ لم يصلوه721٪ من الطلبة المصريين حذفوا السؤال و 

 التوودة  عوود  إلوو  يعوو د قوود السووؤال  سوو طة موو ( ٪17 حوو ال ) السووؤال حوول فوو  أخفقوو ا الووذين للطل ووة الع ليووة النسوو ة إن
 (.الدائةية القط ع   السؤال هذا ف ) ال ي نية الةس م   قةا   ف  الضعف أ    ألعمد  ال ي ن   تمثيل عل  الك ف 


