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01 M042222 

 

 معرفة/  واحتماالت إحصاء
 (M042222) بالدليل وكود السؤال( 01)رقم السؤال  -0
 :هدف السؤال -2
 السؤال باللغة العربية -3
 
 ن جع عع   ولعع  للحقيبعع  معع  كعع ني  سععء   سععحب . سععوخل  مء عع  8 و حمعع ل  مء عع  8: كعع   61 بععخلها   حقيبعع  سععء   معع  

 لاكعع   للمحنمعع  للاععو  بهصععو  نقععو  أ  يمكعع  معع  ل. للحقيبعع  معع  ث لثعع  كعع   سععحب  ثعع . لألسععوخ للاععو  معع  للك نعع   وك ءعع 
 للث لث ؟

 .عاى لأل جح أ  نكو  حم ل  ال سوخل  .أ 
 .عاى لأل جح أ  نكو  سوخل  ال حم ل  .ب 

 .قخ نكو  حم ل  أو سوخل  بءفس لالحنم   .ج 

 .م  للمسنحي  حس  أي م  أكث  لحنم اًل لألحم  أ  لألسوخ .د 

 

 

 

 

 

 

 

 

 السؤال باللغة اإلنجليزية -4

 
 

 رمز اإلجابة المجال المعرفي المحتوى

 أ معرفة االحصاء واالحتماالت
 

(M042222-M04_13) 
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 الدولة
عدد 

 العينة

 نسبة

 تحقيق

 الهدف

 الصحيحة

 نسبة االستجابة على البدائل
 متروك

 د ج ب أ

 0 .85 5.51 156 7156 7156 185 الصينية تايبيه
 المتوسط

 الدولي
746 2.53 2.53 5558 3054 3557 357 

 352 3753 2257 5752 5856 5856 .2. مصر
 356 5156 2756 5351 2052 2052 612 األردن
 256 34 3152 2057 5451 5451 5058 قطر

  .ه 

 :النتيجة
 :ياى كم  للخولي  ب لءنيج  مق  ء  للسؤل  ه ل عاى للمص يي  للطاب  ءن ئج ك ء 
 (:أ) الفرع نتيجة
 6881٪   لاطابعع  للخوليعع  للءسععب  ك ءعع  حععي  فععى. للصععحيح  لإلج بعع  وهععى( أ) لإلج بعع  لهنعع  ول للمصعع يي  للطابعع  معع 

 .٪2.93 نس وى( أ) لإلج ب  لهن  ول لل ي 
 6181٪  (ب) للهطأ لإلج ب  لهن  ول للطاب  م. 
 1181٪  (ج) للهطأ لإلج ب  لهن و ل للطاب  م. 

 2182٪  (خ) للهطأ لإلج ب  لهن  ول للطاب  م. 

 281٪  للسؤل  ح فول للطاب  م. 

 282٪  يصاوه ل  للطاب  م. 

 إلعى يشعي  وهع ل(. ج) لإلج بع  لهنع  ول للع ي  لاطاب  هى للسؤل  إج ب  فى أهفقول لل ي  لاطاب  لألعاى للءسب  أ  يالحظ
 بمف عععو  للطعععالب ضعععع  ظ ععع  وقعععخ. كا ععع  بععع لف   مق  ءععع  للحععع خ  لوقعععو  للممكءععع  للفععع   لع مععع  إخ لك ععع  ععععخ 

 .للمف و  ل  ل للطاب  إخ لك عخ  يؤكخ مم  للس بق  للخ لس  فى لالحنم ال 
 

 :المشابهة األسئلة
 ولععع  للصعععءخو  مععع  كععع ني  شعععيم   سعععحب . بيضععع   62 و حمععع ل  مء ععع  62: منم ثاععع  كععع   22 عاعععى صعععءخو  يحعععوى .6

 بهصععو  نقععو  أ  يمكعع  معع  ل. للصععءخو  معع  ث لثعع  كعع   سععحب  ثعع . لألبععي  للاععو  معع  للك نعع   وك ءعع  ن جع عع  
 للث لث ؟ لاك   للمحنم  للاو 

 .حم ل  ال بيض   نكو  أ  لأل حج عاى -أ 
 .بيض   ال حم ل  نكو  أ  لأل جح عاى  -ب 

 .ءفسه ب الحنم   بيض   أو حم ل  نكو  قخ -ج 

 .لألبي  أ  لألحم  للاو  لحنم الً  أكب  أي م  حس  للمسنحي  م  -د 
 وعءعخ. ععخخ للعيءع  فعى ومنسع وي  أصعف  أحمع   أز   : ألولء ع  منم ثاع  كع   21 نحنعوى آلع  يوجعخ لأللعع ب مخيء  فى .2

   ل  ضعغط  ثع . حمع ل  كع   عاعى وحصا  لآلل    ل  ميس   ضغط . ك   مء   نه ج لآلل    ل  عاى للضغط
 \.لألل 

 .حم ل  سنكو  أء   مؤكخ .أ 
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 .لميس   عايه ك ء  مم  أكب  أء    .ب 

 .لميس   عايه ك ء  لم  نم م ً  نس وى أء    .ج 

 .لميس   عايه ك ء  مم  أق  أء    .د 

 عاعى للمؤشع  فنوقع  أهع ى مع   أخيع  ثع  أبعي   قطع   عاعى للمؤشع  فنوقع  للق   أخي . للخول  للق   لعب  فى .1
 .أيض ً  أبي  قط  

 .ماو  قط   عاى سيق  أءه مؤكخ .أ 
 .أبي  قط   عاى سيق  أءه مؤكخ  .ب 

  نس وى أبي  قط   عاى ينوق  أ  إمك ءي  .ج 

 .ماو  قط   عاى ينوق  أ  إمك ءي 

 .سينوق  للقط ع   م  ءو  أى عاى للحس  للمسنحي  م  .د 
 

 :المقترح العالج
 :للن لي  ب لهطول  للسؤل  ه ل مث  م  للطاب  مشكا  عالج يكم 

 :للن لى للجم عى ب لءش ط للقي  . 6
 كامعع  لألهعع ى للععثال  وعاععى" قاعع " كامعع  مء عع  لثءنععي  عاععى مكنععوب ومطويعع  صععغي   أو ل  5 ط لععب كعع  عاععى وز  
 معع  ويعيععخه  للو قعع  طععى يعيععخ ثعع . عاي عع  للمكنععوب للكامعع  ويقعع أ عشععولئي ً  و قعع  ولحععخ كعع  يسععحب أ  مععء   ولطاععب". خفنعع "

 .مح وال  62 حنى وهك ل. أه ى م   و ق  ويسحب لألو ل 
 :ك ألنى جخو  نءظي  ث 
 

 "خفن " ظ و  م ل  عخخ "قا " ظ و  م ل  عخخ للط لب لس 

   

 عاععي   ولطعع  " خفنعع " كامعع  ظ عع   للنععى للمعع ل  وعععخخ للطععالب معع " قاعع " كامعع  ظ عع   للنععى للمعع ل  عععخخ أجمعع  ثعع 
 :للن لي  لألسئا 

 لانج ب ؟ للممكء  للءن ئج فم  نج ب   للهمس  لألو ل  م  و ق  سحب لعنب ء  إ ل -6
 جميعً ؟ للطاب  م  للنج ب  إج ل  م ل  عخخ م  -2

 . لك نفس  وكي  ؟"خفن " كام  ظ و  أو" قا " كام  ظ و  أكث  نحقق  ءنيج  أى -1

 :للن لي  للفك   إلى لاوصو  مخه  للءش ط ه ل
 للو قعع  نكععو  ولكععى منسعع وي  نكععو  لألو ل  سععحب فعع   فعع   عشععولئي ً  للسععحب ويععن  منم ثاعع  لألو ل  نكععو  عءععخم 

 ف ءعه" خفنع " عاي ع  مكنعوب للمسعحوب  للو قع  نكعو  وأ  فع    همعس مع  ف صعن   يوجخ ف ءه" قا " عاي   مكنوب للمسحوب 
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 إمك ءيع  مع  أكبع " خفنع " عاي ع  مكنعوب للمسعحوب  للو قع  نكعو  أ  إمك ءيع  فع   ولع لك. ف   همس م  ف   ثال  يوجخ
 ".قا " عاي   مكنوب يكو  أ 
 :للمولني  للف   مف و  يقخ  للس بق  لافك   للطالب لسنيع ب م  للنأكخ بعخ. 2
 لاحصعو  للمولنيع  للحع ال  وععخخ. مولنيع  ح ل  ف ص  ك  نسمى ف صن   أم مه" قا " عاي   مكنوب و ق  عاى للحصو  إ 

 .ح ال  ثال  يس وى" خفن " عاي   مكنوب و ق  عاى
 .للءن ئج منم ثا  للنج  ب ح ل  فى لالحنم   مف و  إلى للوصو  ين  ومء  

 =  م  ح خ  لحنم  
 :للمش ب   لألسئا  أو للخ لس  كسؤل  أسئا  نء قش  لك  بعخ. 1
 ععخخ يسع وى حمع ل  للمسعحوب  للكع   نكعو  أل ( للممكءع  للفع   ععخخ) للمولنيع  للح ال  عخخ يكو  لألولى للك   سحب عءخ 

 مع ( فع   8) حع ال  8 يسع وى للمولنيع  للحع ال  ععخخ يكعو  للحع لني  فعى ألءعه سعوخل  للمسعحوب  للكع   نكعو  أل  للمولنيع  للح ال 
 .61 أص 

 :ف   ن ج  ول  أيض ً  سوخل  للث ءي  للك   ك ء  ث  للحقيب  إلى ن ج  ول  سوخل  للك  لألولى ك ء  ف  ل 
 .ك ل  1 يصبح للحقيب  فى للسوخل  للك ل  عخخ
 .ك ل  8 يصبح للحقيب  فى للحم ل  للك ل  وعخخ
 1=  سوخل  للث لث  للك   نكو  كى للممكء  للف   عخخ ف   ول لك

 8=  حم ل  للث لث  للك   نكو  كى للمكء  للف   وعخخ   
 .سوخل  نكو  أ ( لحنم  ) إمك ءي  م  أكب  حم ل  للث لث  للك   نكو  أ ( لحنم  ) إمك ءي  ف   إ لً  

 ".سوخل  ال حم ل  للث لث  للك   نكو  أ  لأل جح عاى" هى للصحيح  لإلج ب  إى
 .لالحنم   لمف و  للط لب إخ لك ونعمي  لنعزيز وللمء قش  للحول  أساوب لسنعم   ين  .4

 عخخ للح ال  للمولني 
 عخخ للح ال  جميع  
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00 M032753 A 

 

 (M032753 A) بالدليل وكود السؤال( 00)رقم السؤال  -0
 :هدف السؤال -2
 السؤال باللغة العربية -3
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M 0 اإلجابة رقم السؤال 35723  A 

 اإلجابات الصحيحة 

20 
 2:::،      5:32  -:الوقت صحيح 
 2::3   -:المدة صحيحة 
 نعم  -نعم    -نعم     -:نعم أو ال       

 اإلجابات الجزئية 

:2 

يكمل بيانات الجدول الخاص ب أكتون وبه بعض البيانات خطأ واألخرى صواب أو غير 
 متسقه

 :اآلتىاالجابات المقبولة مفصلة بالجدول 

 ال/ نعم  المدة الزمن

 تتسق مع الزمن والمدة بالجدول التسق مع الزمن  المدون بالجدول صحيح

 تتسق مع الزمن والمدة المدة تتسق مع الزمن الغير صحيح خطأ

 التتسق مع الزمن والمدة صحيح صحيح

بناء على الطالب حسب الزمن صحيح والمدة خطأ وكتب نعم أم ال  -:على سبيل المثال 
 الناتج الذى حصل عليه

 اإلجابات غير الصحيحة 

 2:قام بإجراء إدخاالت بالجدول دون مراعاة للمعايير فى كود  72

 أى إجابات أخرى غير صحيحة ومستبعدة  77

 بال إجابة 

 متروكة 77
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 السؤال باللغة اإلنجليزية -4
 

 
 

 



 622 

 
(M032753A-M05_07A) 

 

 الدولة
عدد 

 العينة
 متروك .6 60 50 30

نسبة 

 5التحقق 
نسبة تحقق 

 3الهدف 

 4455 1851 54 3051 .75 5454 4455 168 الصينية تايبيه

 المتوسط

 الدولي
743 51 5054 515. 3554 2455 3154 51 

 051 .15 1258 2558 758 152 051 42. مصر

 354 5355 2257 3751 3158 56. 354 615 األردن

 056 353 1.52 5.52 5758 551 056 5001 قطر
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02  M032753 – B  

 

 (M032753 – B) بالدليل وكود السؤال( 02)رقم السؤال  -0
 :هدف السؤال -2
 السؤال باللغة العربية -3
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M 0 اإلجابة رقم السؤال 35723  B 

 اإلجابات الصحيحة 

20 
 22::  ،       5:32،      2::::  -:الوقت صحيح 
 5:22   -:المدة صحيحة 
 نعم  -ال    -نعم     -:نعم أو ال       

5: 
 2:22،         3:32،      2::::  -:الوقت صحيح 
 3:22   -:المدة صحيحة 
 ال  -نعم    -نعم     -:نعم أو ال       

 اإلجابات الجزئية 

:2 

خطأ واألخرى صواب أو غير يكمل بيانات الجدول الخاص ب أكتون وبه بعض البيانات 
 متسقه

 :االجابات المقبولة مفصلة بالجدول اآلتى

 ال/ نعم  المدة الزمن

 تتسق مع الزمن والمدة بالجدول التسق مع الزمن  المدون بالجدول صحيح

 تتسق مع الزمن والمدة المدة تتسق مع الزمن الغير صحيح خطأ

 التتسق مع الزمن والمدة صحيح صحيح

الطالب حسب الزمن صحيح والمدة خطأ وكتب نعم أم ال بناء على  -:المثال  على سبيل
 الناتج الذى حصل عليه

 اإلجابات غير الصحيحة 

 2:قام بإجراء إدخاالت بالجدول دون مراعاة للمعايير فى كود  72

 أى إجابات أخرى غير صحيحة ومستبعدة  77

 بال إجابة 

 متروكة 77

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 


