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 قائمة احملتويات
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 تقديم
يلعب المركز الوطني لتنمية الموارد البشرية دورًا رئيسًا في عملية التطوير التربوي في األردن، 
يم فالمركز يقوم بإجراء األبحاث ذات الطابع الشمولي والتي من شأنها أن تحقق هدف المتابعة والتقي

. وتحقيقًا 1989الخارجي لمشاريع التطوير التربوي التي تنفذها وزارة التربية والتعليم بدءا من العام 
لذلك فقد نفذ وأشرف وتابع العديد من الدراسات الوطنية والدولية، ففي مجال الدراسات الوطنية نفذ 

، والثالثة في 1995انية في عام ، والث1993المركز الدراسة التقويمية الشاملة في المرحلة األولى عام 
 2006، ثم جاءت الدراسة الوطنية لتقييم مهارات اقتصاد المعرفة في المرحلة األولى عام 1998عام 

 . 2014والرابعة عام  2011، وفي المرحلة الثالثة عام 2008وفي المرحلة الثانية عام 
ج التطوير التربوي في األردن على وفي مجال الدراسات الدولية فقد حرص األردن ومنذ بدايات برام
في الدراسة الدولية لتقييم  1991أن يشارك في هذه الدراسات، حيث جاءت مشاركته األولى عام 

في الدراسة الدولية الثالثة إعادة للرياضيات والعلوم  1999(، والثانية عام IAEPالتقدم التربوي )
(TIMSS-R( والثالثة عام ،)والرابعة في عام 2003 )واتلدملي  ،2011، والخامسة في عام 2007

وتتجه النية  2020لتي ستعلن نتائجها في شهر كانون األول لعام وا2019واتلد عي ندم  2015ندم 
ومن الدراسات الدولية التي حظيت  بصورتها االلكترونية. 2023للمشاركة في دورة الدراسة لعام

(. حيث شارك األردن بهذه PISAقييم الطلبة )باهتمام خاص في األردن دراسة البرنامج الدولي لت
والرابعة  2012، والثالثة 2009وجاءت المشاركة الثانية عام  2006الدراسة للمرحلة األولى عام 

 بصورتها االلكترونية. 2021وتتجه النية للمشاركة في دورة عام  2018والخامسة  2015
الدراسات الدولية، فباإلضافة إلى الهدف العام ويعمل المركز على استثمار كل البيانات التي توفرها 

لهذه الدراسات، والذي يعمل على توفير بيانات موضوعية تمكن من المقارنة بين النظم التربوية 
المشاركة في هذه الدراسات والتعرف على جودة نظمها التربوية، فقد حرص المركز على تحليل 

اضيات ، وإعداد أدلة إرشادية لمعلمي الرياضيات أخطاء الطلبة، وحصر األخطاء الشائعة في الري
والتي تعينهم على األخذ بيد طلبتنا واالرتقاء بمستويات أدائهم في الرياضيات من خالل معالجة 
األخطاء الشائعة لديهم داخل الغرفة الصفية في األردن كما أنه من المأمول أن يستفيد منها القائمين 

 تطويرها. على إعداد المناهج أثناء عملية
 المركز  رئيس                                                                                 

 أ. د. عبد هللا عبابنة   



 ه
 

 أدلة إرشادية لمعلمي الرياضيات
 

دولية ملعاجلة أخطاء التعلم عند الطلبة يف ضوء نتائجهم على أسئلة الدراسة ال

 (TIMSS Numeracy ₂₀₁₅) 2015للرايضيات لعام 

 مـقـدمــة
( "الدراسذذذة الدوليذذذة الثالثذذذة فذذذي الرياضذذذيات IEAنفذذذذت الرابطذذذة الدوليذذذة لتقذذذويم التحصذذذيل التربويذذذة )

( دولذذة، وجمعذذت البيانذذات عذذن تحصذذيل الطلبذذة فذذي 40فذذي ) 94/95والعلذذوم" فذذي العذذام الدراسذذي 
المبحثذذذين المذذذذكورين مذذذن خذذذالل إجابذذذاتهم عذذذن فقذذذرات االختبذذذار، ومذذذن خذذذالل االسذذذتجابات علذذذى 

  االستبانات التي وجهت إلى الطلبة والمعلمين ومديري المدارس.

 

علذذى  98/1999( دولذذة مذذن بينهذذا األردن فذذي عذذام 38وأعيذذد تطبيذذق الدراسذذة الدوليذذة الثالثذذة فذذي )
طلبذة الصذا الثذامن فذي مبحثذذي الرياضذيات والعلذوم، وجمعذت أينذذًا البيانذات المختلفذة مذن خذذالل 
يذة االستبانات التي وجهت إلى الطلبة والمعلمين ومديري المدارس بغرض فهذم أبعذاد العمليذة التربو 

 والتعلمية على المستويين الدولي والوطني. 

 

حيذذث بلذذع العذذدد اإلجمذذالي للذذدول  2003وجذذاءت المشذذاركة األردنيذذة الثانيذذة فذذي هذذذه الدراسذذة عذذام 
( دول عربيذذذذة هذذذذي األردن، مصذذذذر، سذذذذوريا، فلسذذذذطين، الذذذذيمن، 9دولذذذذة مذذذذن بينهذذذذا ) 46المشذذذذاركة 

كة األردنيذذة الثالثذذة فذذي هذذذه الدراسذذة عذذام المغذذر ، تذذونل، السذذعودية، البحذذرين. كمذذا جذذاءت المشذذار 
( دولذذذة عربيذذذة هذذذي  14دولذذة مذذذن بينهذذذا ) 57حيذذث بلذذذع العذذذدد اإلجمذذذالي للذذذدول المشذذذاركة  2007

األردن، مصذذذر، سذذذوريا، فلسذذذطين، الذذذيمن، المغذذذر ، تذذذونل، السذذذعودية، البحذذذرين، قطذذذر، ع مذذذان، 
 دبي.إمارة و  لبنان، الكويت، الجزائر،



 و
 

الدراسذذة الدوليذذة للرياضذذيات والعلذذوم سذذيعاد تطبيقهذذا بشذذكل دوري وبفا ذذل وتجذذدر اإلشذذارة إلذذى أن 
 ، ... وهكذا.2019، 201 5في األعوام  تبقزمني مقداره أربع سنوات، وهذا يعني أن الدراسة ط  

وعلذذى المسذذتوو الذذوطني ، يقذذوم المركذذز الذذوطني لتنميذذة المذذوارد البشذذرية بذذإجراء الترتيبذذات الالزمذذة 
( وبين المؤسسذات التربويذة المختلفذة )وزارة التربيذة IEAتنسيق بين الرابطة الدولية )لهذه الدراسة بال

والتعلذذذيم ، والثقافذذذة العسذذذكرية ، ووكالذذذة الغذذذوث ، والمذذذدارس الخا ذذذة( وجمذذذع البيانذذذات ، وإ ذذذدار 
التقذذذارير ، ودعذذذم الدراسذذذات التربويذذذة المختلفذذذة المسذذذتفيدة مذذذن نتذذذائج هذذذذه الدراسذذذة ، بهذذذدف إعانذذذة 

ي السياسذذذة التربويذذذة وطنيذذذًا علذذذى تطذذذوير مهذذذارات تذذذدريل هذذذذه المباحذذذث ومقارنذذذة المسذذذتوو راسذذذم
 األردني بأمثاله في العالم ، وتطوير النظام التربوي األردني واالرتقاء بجودته . 

لقد كشذا التقريذر الذدولي لنتذائج الطلبذة األردنيذين عذن قصذور واضذا فذي إجابذاتهم علذى االختبذار 
اضيات والعلوم ، وفي المجاالت الفرعية لكل مبحذث منهذا ، األمذر الذذي يشذير بشكل عام في الري

إلى أن هناك أخطاء تتكرر لدو الطلبذة بنسذب عاليذة علذى بعذه المهذارات أو المعذارف ممذا دفذع 
إلى تسليط مزيد من النوء عليها في هذه الدراسة لحصرها وتحليلهذا بغذرض إفذادة المعلمذين منهذا 

عالجها مذن خذالل أدلذة عمليذة مبسذطة تعذرض لهذذه النمذاذط مذن األخطذاء،  بتبصيرهم بها وكيفية
كمذذا تعذذرض اإلرشذذادات علذذى هيتذذة اسذذتراتيجيات تذذدريل ينفذذذها المعلذذم لتأخذذذ بيذذد الطلبذذة وتعذذالج 

 األخطاء التي يقعون بها.

 تية:لقد مر العمل في إعداد األدلة عبر المراحل اآل  
 

دراسة تحليلية لحصر أخطاء الطلبة وتحديد مجاالت هذذه األخطذاء و ذورها فذي   المرحلة األولى
 الرياضيات والعلوم. 

 

   يأتيإعداد أدلة تتنمن ما   المرحلة الثانية
 تعريف بالخطأ وشكله. -
 اقتراح مجموعة من األستلة والمهمات يبرز فيها الخطأ )الوظيفة التشخيصية(.  -

المناسذذذبة التذذذي تسذذذاعد المعلذذذم علذذذى التعامذذذل مذذذع الخطذذذأ  اقتذذذراح االسذذذتراتيجيات التعليميذذذة -
 وتجاوز الطلبة له )الوظيفة العالجية(. 

 



 ز
 

مناقشة األدلة اإلرشادية مع مجموعات مختلفذة مذن ذوي االختصذاص والمشذرفين   المرحلة الثالثة
مذن التربويين والمعلمين في مبحثي العلوم والرياضذيات للتحقذق مذن مناسذبتها للغايذة التذي وضذعت 

 أجلها. 

ونأمل في أن تذتم االسذتفادة مذن هذذه األدلذة اإلرشذادية مذن قبذل الجهذات التربويذة المختلفذة وتمكذين 
المعلمين من المهارات المنمنة بها والمعارف الداعمة لها عبر ورشات تدريب عملية كي تنعكل 

فذذي رفذذع سذذوية  هذذذه المهذذارات فذذي تذذدريل المعلذذم وأسذذتلته ومجذذاالت تركيذذزه لتحقيذذق الهذذدف األكبذذر
 تعلم الطلبة واالرتقاء به والذي ستكشا عنه الدورات القادمة للدراسة. 

  2015في الدراسة الدولية لعام  الرياضياتوصف الختبار(TIMSS 2015 ) 
مبحث الرياضيات على عينة مختارة من طلبة الصا الرابذع  يف 2015نفذت الدراسة الدولية لعام

 األساسي لإلجابة عن فقرات االختبار 

  األعذذذذداد الكليذذذذة، الكسذذذذور العاديذذذذة والعشذذذذرية، تيذذذذةاآلوقذذذذد اطذذذذى اختبذذذذار الرياضذذذذيات المحتويذذذذات 
 ( عدد الفقرات والنسب المتوية لها بحسب المحتوو 1االشكال والقياسات ويبين الجدول رقم )

 ( 1دول رقم )ج
  بحسب المحتوى  الرياضيات للصف الرابعتوزيع فقرات اختبار 

 النسبة المئوية  المحتوى 
 50 األعداد الكلية

 15 الكسور العادية والعشرية
 35 االشكال والقياسات

 100 المجموع
 

 

 

 



 ح
 

ك يذريذق وت  ب  ط  وت  ة، ف  ر  ع  تية  م  كما اشتمل االختبار على المجاالت المعرفية اآل ( 2. ويبذين الجذدول )ف 
 توزيع فقرات اختبار العلوم بحسب المجال المعرفي. 

 (2الجدول رقم )
 بحسب المجاالت المعرفية الرياضياتتوزيع فقرات اختبار 

 النسبة المئوية المجال المعرفي 
ر ف ة  50 م ع 
ب يق  35 ت ط 
ك ير  15 ت ف 

 100 المجموع
  

 

 

 



 

 

 

 

 

 األعداد والعمليات عليها

 

 

 

 

 

 

 
  

 األعداد والعمليات عليها
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 ةف  ر  ع  م  األعداد/
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؟السؤال     
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           :النتيجة
 ، ٪68.2 السؤال عن الصحيحة اإلجابة اختاروا الذين األردنيني للطلبة املئوية النسبة بلغت

 .٪66.2 الصحيحة لإلجابة الدولية النسبة وبلغت
  :كاآليت  املشاهبة البدائل على إجاابت الطلبة األردنيني توزعت
 9.6 ٪أ() البديل اختاروا 
 8.1 ٪ب() البديل اختاروا 
 68.2٪ الصحيح البديل وهو(  ج) البديل اختاروا . 
 9.5٪ (د) البديل اختاروا 

 

 

 

 

أعداد مع إعادة التسمية 3مجع   
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 إرشادات عالجية
 أعلى السؤال هذا عن صحيحة بصورة أجابوا الذين األردنيني الطلبة نسبة أن من ابلرغم :مالحظة

 فقد الطلبة، على جديدة ليست السؤال يف املتضمنة واملهارات املفاهيم أن إال الدولية، النسبة من
 حقائق يف مستمر بشكل ةالطلب مراجعة ميكن النسبة، هذه ولتحسني. سابقة أعوام يف درسوها

 التسمية إعادة مع اجلمع على أسئلة  ومناقشة ،؟ =  8+5 مثلشفواي  18 العدد ضمن اجلمع
 حل حالة يف ةاآلتي اإلجراءات وتطبيق. احلمل لتوضيح األردنية النقود واستخدام( احلمل) أو

 اإلشارة لتسهل "التدريس يف العامة اإلجراءات" ب   إليها وسنشري عامة، بصورة والتمارين املسائل
 :القادمة لألسئلة املقرتح العالج مناقشة عند اليها

 .منهم فئة على قصرها وعدم الطلبة عموم على املناقشة تعميم .1
 الرصاص بقلم خطا يضع كأن  واملطلوب املعطى وحتديد السؤال قراءة على الطلبة تعويد .2

 اللغة يف ضعف من يعانون أهنم فالظاهر ، املطلوب حول دائرة ويضع ، املعطى أسفل
 يباشر بل ، السؤال يقرأ ال بعضهم ورمبا الرايضيات، ملسائل فهمهم على انعكسالعربية 

 وينسون كأجزاء،  بل ككل  السؤال إىل ينظرون ال وقد مباشرة، الواردة األرقام معاجلة يف
 .املطلوب من بعضا أو املعطيات بعض

 تتحدث ماذا عن: ُيسأل كأن  حله، يف الشروع قبل للسؤال الطلبة فهم من التأكد .3
 على ذلك وتثبيت نريد؟ ماذا ابلتفصيل، السبورة على ذلك وتثبيت ؟ لدينا ماذا املسألة؟،
 جانب إىل أمكن، ما احملسوسة واملواد والرسومات األشكال استخدام مع السبورة،
 وبيان .بسيطة مشاهبة مسألة وعرض ذلك، السؤال تتطلب إذا األردنية النقود استخدام

 .فهمها عدم من الطلبة عاىن إذا السؤال يف الواردة املفردات معىن
 .اخلاصة بلغتهم السؤال عن ابلتعبري الطلبة تكليف .4
 إعطاء الطلبة من ويطلب ،"ملاذا"  سؤال يطرح كأن  إجاابهتم، تربير على الطلبة تعويد .5

 الفهم سوء إزالة على أيضا وتساعده ، تفكريهم غور سرب من املعلم ميكن مما السبب،
  .لديهم

 .ذلك أمكن ما وحلها مشاهبة أسئلة بطرح الطلبة تكليف .6
 .ما سؤال حل مناقشة عند الطلبة بني حوار إقامة .7

 يف اليها اإلشارة متت سواء والتمارين املسائل كافة  على اإلجراءات هذه تطبيق حيبذ: مالحظة
 .ال أم اإلرشادات العالجية
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؟السؤال     

 :اآليت حيقق واحدا   عددا اكتب

 400 و 300 بني يقع -
 العشرات منزلة يف 8 العدد فيه ويكون -

 : ..............................................اإلجابة
 

           :النتيجة
، ٪26.7إجابة صحيحة عن السؤال  أجابوابلغت النسبة املئوية للطلبة األردنيني الذين 

 .٪29.0النسبة الدولية وبلغت 
 :كاآليتتوزعت إجاابت الطلبة األردنيني  

 26.7٪ .إجابة صحيحة كاملة.  واأجاب 
 1.8٪   يف خانة  8دون أن يكون الرقم  399إىل  301كتب أي عدد من

 العشرات. 
 62.0٪  . كتب أية إجابة غري صحيحة )مبا يف ذلك حل مشطوب، أو ممسوح، أو

  أو غري مقروءة، أو حل ال يتفق مع املطلوب( -خرابيش -خطوات مشوشة
 9.5 ٪حذف السؤال.  
 0.0٪  مل يصل منهم للسؤال. 

 
 
 
 
 

 

 عددين بني يقع عدد/األعداد ترتيب
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 إرشادات عالجية
نسبة الطلبة األردنيني الذين أجابوا عن هذا السؤال إجابة صحيحة عن النسبة  تدينيالحظ 
 الدولية.

 : إىل صحيحة إجابة أجابوا الذين األدنيني الطلبة نسبة تدين يعود وقد
 .النص من واضح هو اكم  شروط 3 السؤال ففي السؤال، بشروط التقييد عدم -
 وأمهلوا األول املطلوب على الطلبة ركز فرمبا معا، السؤال جزئي اعتبار  عدم -

 .الثاين
 ."بني يقع" وجود مع السؤال فهم عدم -

 .السؤال شكل من يبدو كما  منط إكمال أنه على السؤال مع الطلبة بعض تعامل
 : يفضل مشاهبة أسئلة مناقشة عند لذا

 .املنازل جدول استخدام مع عددية، أبمثلة األرقام مبنازل الطلبة مناقشة -
 .سابقا إليها املشار اإلجراءات العامة يف التدريس تطبيق -

 
 أسئلة مشاهبة

 ما حيقق واحدا   عددا   اكتب: (2س)
 :أييت
 700 و 600 بني يقع -
 منزلة يف  9العدد فيه ويكون -

 .العشرات

 ما حيقق واحدا   عددا   اكتب: (1)س
 :أييت
 800 و 700 بني يقع -
 منزلة يف 8 العدد فيه ويكون -

.اآلحاد
 

 :أييت ما حيقق واحدا   عددا   اكتب: (3س)
 500 و  400 بني يقع -
 .املئات منزلة يف و اآلحاد منزلة يف 7 العدد فيه ويكون -
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؟السؤال     
 .العصري من صناديق 10 فيه مستودع

 .العصري من علب 6 فيه صندوق كل
 املستودع؟ يف املوجودة العصري علب عدد كم

 : .....................اإلجابة
 

           :النتيجة
،  ٪47.2إجابة صحيحة عن السؤال  أجابوابلغت النسبة املئوية للطلبة األردنيني الذين 

 .٪46.1 لإلجابة الصحيحةالنسبة الدولية وبلغت 
 :كاآليتتوزعت إجاابت الطلبة األردنيني  

 47.2٪ إجابة صحيحة أجابوا.  
 46.8٪  أية إجابة غري صحيحة )مبا يف ذلك حل مشطوب، أو ممسوح، أو

 . (أو غري مقروءة، أو حل ال يتفق مع املطلوب -خرابيش -خطوات مشوشة
 6.0٪  .نسبة من حذف السؤال من الطلبة األردنيني 
 0.1٪  منهم للسؤال.نسبة من مل يصل 

 
 إرشادات عالجية

يالحظ ارتفاع نسبة الطلبة األردنيني الذين أجابوا إجابة صحيحة عن السؤال عن  مالحظة:
يف حل أسئلة مشاهبه ، مع  تهمسبة الطلبة األردنيني ميكن مناقشالنسبة الدولية. ولتحسني ن

اإلجراءات العامة يف وتطبيق  الرتكيز على خطوات حل املسألة، وتربير خطوات احلل.
 املشار إليها سابقا. التدريس

 

 

ضرب رقم يف آخر /الضرب على مسائل  
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؟السؤال     
36  ÷2 = 

 13 (أ
  18 (ب
 34 (ج
 38 (د

           :النتيجة
،  ٪52.3بلغت النسبة املئوية للطلبة األردنيني الذين اختاروا اإلجابة الصحيحة ع ن الس ؤال 

 . ٪56.7 لإلجابة الصحيحةالنسبة الدولية وبلغت 
 : كاآليتعلى البدائل املشاهبة   إجاابت الطلبة األردنينيتوزعت 
 16.2٪  أ(اختاروا البديل( 
 52.3٪  وهو البديل الصحيح.     )ب(اختاروا البديل 
 13.8٪  ج(اختاروا البديل(            
 10.4٪  د(اختاروا البديل( 
 7.2٪ .حذفوا السؤال 
 0.1٪ .مل  يصلوا السؤال 

يالح  ظ أن نس  بة الطلب  ة األردني  ني ال  ذين أج  ابوا بص  ورة ص  حيحة ع  ن ه  ذا الس  ؤال أدىن م  ن 
 النسبة الدولية.

 
 
 

 

 واحدة منزلة من عدد على منزلتني من عدد قسمة /قسمة
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 إرشادات عالجية

 تعزي النسبة املتدنية للطلبة األردنيني الذين أجابوا إجابة صحيحة عن السؤال إىل: قد 
 حقائق الضرب. ويف حقائق القسمة  همضعف .1
 البدء ابلقسمة من اليمني إىل اليسار ، وليس من اليسار إىل اليمني. .2
ارة منها نوع العملية املطلوبة، فت واللسؤال بشكل سطحي لدرجة مل يتبين ةقراءة الطلب .3

 قسمة ، واترة مجع وأخرى طرح. 
مت  السؤالمع إمهال الباقي . ففي هذا  هقسمة كل رقم يف العدد على املقسوم علي .4

 وأمهل الباقي. 2على 3تقسيم 
 :أييتيفضل عند مناقشة أسئلة مشاهبة ما 

= ( حىت لو كان الطالب 2 ÷ 36حث الطلبة على قراءة العبارة الرايضية) من مثل  .1
 حيل لوحده.

وربطها مباشرة مع  ؟= 2÷  16مراجعة حقائق القسمة بطرق خمتلفة، كأن نسأل  .2
 .6يكون اجلواب  5، أو نسأل ما العدد الذي إذا قسمنا على الضربحقائق 

 القسمة. الضرب و إجراء مسابقات شفوية حول حقائق .3
ربط تدريس القسمة بنشاطات حياتية، واستعمال النقود لعالج ما ينشأ من سوء  .4

 عملية القسمة. فهم ل
 املشار إليها سابقا. "اإلجراءات العامة يف التدريس"تطبيق  .5

 أسئلة مشاهبة
 :(3)س

48  ÷3  = 
 16 (أ

 12 (ب
 45 (ج
 51 (د

 :(2س)
38  ÷2 = 
 36 (أ

 14 (ب
 34 (ج
 19 (د

 :(1س)
56  ÷2 = 
 28 (أ

 23 (ب
 58 (ج
54 (د
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؟السؤال     

 به مستطيل أي
1 

 مظلل؟
3 

    ب(
 

     د(
 

   أ(
 

    ج(
 

           :النتيجة
بلغت النسبة املئوية للطلبة األردنيني الذين اختاروا اإلجابة الصحيحة عن سؤال مشابه 

 . ٪64.0بلغت  لإلجابة الصحيحةالنسبة الدولية ، وبلغت  64.8٪
 : كاآليتعلى البدائل املشاهبة   إجاابت الطلبة األردنينيتوزعت 
 4.4٪  أ(.اختاروا البديل( 
 64.8٪  وهو البديل الصحيح.   )ب(اختاروا البديل 
 6.9٪  ج(اختاروا البديل(            
 16.5٪  د(اختاروا البديل( 
 7.3٪ .حذفوا السؤال 
 0.1٪   السؤال.  يصلمل  

يالحظ أن نسبة الطلبة األردنيني الذين أجابوا عن السؤال بصورة صحيحة أفضل من  مالحظة:
 النسبة الدولية.

ولتحسني نسبة الطلبة األردنيني ، يفضل الرتكيز على قراءة الكسر، وبيان داللة البسط واملقام، 
 "اإلجراءات العامة يف التدريس" تطبيقو تكون متساوية.وأن األجزاء يف الشكل جيب أن 

 .سابقا إليها املشار
 

 

كسر  على دال جزء منه ظلل الذي الشكل معرفة /الكسور متثيل  
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؟السؤال     
 
 
 
 
 .األكرب إىل األصغر من ابلرتتيب أعاله األعداد كتبا 

............... ..............   ............... ............... 
 األكرب                               األصغر

 
           :النتيجة

،  ٪14.8إجابة صحيحة عن السؤال  املئوية للطلبة األردنيني الذين أجابوابلغت النسبة 
 . ٪24.7لإلجابة الصحيحة النسبة الدولية وبلغت 

 :كاآليتتوزعت إجاابت الطلبة األردنيني  
 14.8٪ .أجابوا إجابة صحيحة 
 79.3٪   كتب أية إجابة غري صحيحة )مبا يف ذلك حل مشطوب، أو ممسوح، أو

 .(أو غري مقروءة، أو حل ال يتفق مع املطلوب -خرابيش -خطوات مشوشة
 5.8٪ حذف السؤال .  
 0.1٪  للسؤال.مل يصل 

النسبة  أدىن مننسبة الطلبة األردنيني الذين أجابوا إجابة صحيحة عن السؤال  أن يالحظ
 الدولية.

 
 
 

 

 .ترتيب أعداد عشرية -عشرية  أعداد
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 إرشادات عالجية
رمبا نظر الطلبة يف هذا السؤال إىل أكرب منزلة يف العدد واعتربوا أن العدد األكرب الذي حيوي 

وا العدد األصغر من رقما أكرب وابلعكس، ورمبا أيضا نظروا إىل عدد املنازل يف العدد واعترب 
حيوي أرقاما أقل عدد، ورمبا مزجوا املالحظتني معا. إن مناقشة أسئلة مثل هذا السؤال 

 يتطلب:

توجيه الطلبة لقراءة األعداد قبل إجراء أية عملية عليها، فلعل يف القراءة ما ينبه  .1
 الطلبة " حلجم" العدد.

الصحيحة األقل هو األصغر  توجيه الطلبة إىل أن العدد صاحب املنازل أو األرقام .2
 وابلعكس.

ليتبني هلم أي األعداد حيوي  0الرتكيز على القيمة املنزلية وكتابة األعداد فوق بعضها .3
 أرقاما صحيحة أكثر، أو كتابتها يف جدول املنازل .

ربط مقارنة األعداد بنشاطات حياتية أو مبميز يدركه الطلبة، كأن يتم ربطها ابلنقود  .4
 مثال.

 املشار إليها سابقا. "اإلجراءات العامة يف التدريس"تطبيق  .5
 

 أسئلة مشاهبة
 
 
 

 .األكرب إىل األصغر من ابلرتتيب أعاله األعداد اكتب: (1س)
 

............... ..............   ............... ............... 
 األكرب                               األصغر

 

36.
9 

124 7.5 
42.

8 
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 .األصغر إىل األكرب من ابلرتتيب أعاله األعداد اكتب: (2س)
 

..............  ..............   .............. .............. 
 األصغر                               األكرب

 
 

 
 
 

 اكتب األعداد أعاله ابلرتتيب من األصغر إىل األكرب: (3س)
 

............... ..............   ............... ............... 
 األكرب                               األصغر

 
 
 
 
 
 
 
 
 

42.8 
 

12.6 
 

9.2 
 

113.1 
 

215.2 137.9 9.754 189.1 
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؟السؤال     
 اآلالف؟ منزلة يف 4 الرقم و العشرات منزلة يف 5 الرقم به الذي العدد ما: مشابه سؤال
 5942 (أ

 2459 (ب
 4952 (ج
 9524 (د

           :النتيجة
بلغت النسبة املئوية للطلبة األردنيني الذين اختاروا اإلجابة الصحيحة عن سؤال مشابه 

 . ٪59.1 لإلجابة الصحيحةالنسبة الدولية ، وبلغت 66.0٪
 : كاآليتعلى البدائل املشاهبة   األردنينيإجاابت الطلبة توزعت 
 7.24٪  أ(.اختاروا البديل( 
 11.5٪  ب(اختاروا البديل(  . 
 66.0٪  وهو البديل الصحيح )ج(اختاروا البديل. 
 8.5٪  د(.اختاروا البديل( 
 6.6٪ .حذفوا السؤال 
 0.3٪ .مل  يصلوا السؤال   

يالحظ أن نسبة الطلبة األردنيني الذين أجابوا عن السؤال بصورة صحيحة أفضل من  مالحظة:
 النسبة الدولية.

ولتحسني نسبة الطلبة األردنيني ، يفضل الرتكيز على قراءة األعداد، وبيان منزلة األرقام يف 
 .سابقا إليها املشار "التدريس يف العامة اإلجراءات" تطبيقو العدد وقيمتها املنزلية. 

 
 

 

 

ألوفه ورقم عشراته رقم مبعرفة العدد حتديد - أعداد  
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؟السؤال     
  :مشابه سؤال

 و الثاين، اليوم يف منها  صفحة 54 قرأ و األول، اليوم يف قصته من صفحة 134 سامي قرأ
 .الثالث اليوم يف صفحة 32
 الثالثة؟ األايم يف سامي قرأها اليت الصفحات عدد كم

 .صفحة:........................ اإلجابة
 

           :النتيجة
،  ٪37.9إجابة صحيحة عن السؤال  أجابوابلغت النسبة املئوية للطلبة األردنيني الذين 

 .٪43.9لإلجابة الصحيحة  الدولية النسبةوبلغت 
 :كاآليتتوزعت إجاابت الطلبة األردنيني  

 37.9٪ أجابوا إجابة صحيحة . 
 59.2٪  نسبة من كتب أية إجابة غري صحيحة )مبا يف ذلك حل مشطوب، أو

، أو حل ال يتفق مع مقروءةأو غري  -خرابيش -ممسوح، أو خطوات مشوشة
 املطلوب(.  

 5.6٪   .حذف السؤال 
 0.3٪     .مل يصل للسؤال 

يالحظ تدين نسبة الطلبة األردنيني الذين أجابوا إجابة صحيحة عن السؤال عن النسبة 
 الدولية.

 
 
 
 

 

أعداد 3 مجع على مسألة حل  
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 إرشادات عالجية
 بعضهم رمبا تكون مشكلة الطلبة األردنيني مع األسئلة املقالية مشكلة لغوية، فرمبا ال يستطيع

القراءة كما ينبغي وبذلك يتعثرون يف اإلجابة، أو أهنم ال يستوعبون ما يقرأون، هذا ابإلضافة إىل 
، أو ترتيب األعداد عند اجلمع إذا 18عدم متكن الكثري منهم رمبا من حقائق اجلمع ضمن العدد 

املعطى  اختلف عدد أرقامها عن بعضها، ورمبا يكون هناك تسرع يف اإلجابة فيجيبون دون معرفة
 واملطلوب، لذا عند مناقشة أسئلة مشاهبة يتم:

 .18مراجعة الطلبة حبقائق اجلمع ضمن العدد  .1
 ؟9+8ما حاصل مجع   :الرتكيز على احلساب الذهين بطرح أسئلة شفوية على اجلمع مثل .2
الرتكيز على ترتيب املنازل عند مجع أعداد ختتلف يف عدد أرقامها) ترتيب املنازل يف  .3

 جملموعة معا(.األعداد ا
 " املشار إليها سابقا.اإلجراءات العامة يف التدريستطبيق " .4

 

 أسئلة مشاهبة
 وّفر الثالث اليوم ويف الثاين، اليوم يف زد 57 ووّفر األول، اليوم يف زد 38 انجي وّفر: (1س)

 .زد 134
 الثالثة؟ األايم يف انجي وّفر زدا   كم

 .زد: ....................... اإلجابة
 

 الثاين، اليوم يف مرتا كيلو  115 وسارت األول، اليوم يف كيلومرتا  128 سيارة سارت: (2س)
 .الثالث اليوم يف مرتا كيلو  86 وسارت

 الثالثة؟ األايم يف السيارة سارت كيلومرتا  كم
 .كيلومرت: ........................  اإلجابة

 

 اليوم يف دقيقة 113 واستغرقت األول، اليوم يف املذاكرة يف دقيقة 87 هند استغرقت: (3س)
 .دقيقة 93 استغرقت الثالث اليوم ويف الثاين،

 الثالثة؟ األايم يف املذاكرة يف هند استغرقت دقيقة كم
 .دقيقة: ....................... اإلجابة

                                                           
 و مظ ةقم وثل اتموةدر ف، األرمن رم : 
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؟السؤال     
 =5÷ 28 سؤال مشابه:

 

 5 (أ
 3والباقي  5 (ب
 6 (ج
  2والباقي 6 (د

           :النتيجة
بلغت النسبة املئوية للطلبة األردنيني الذين اختاروا اإلجابة الصحيحة عن سؤال مشابه 

 . ٪51.4النسبة الدولية لإلجاابت الصحيحة ، وبلغت  44.3٪
  :كاآليتعلى البدائل املشاهبة   إجاابت الطلبة األردنينيتوزعت 
 7.1٪ .)اختاروا البديل )أ 
 44.3٪   .اختاروا البديل )ب( وهو البديل الصحيح 
 22.0٪ ج( اختاروا البديل(. 
 19.1٪ )اختاروا البديل )د. 
 7.1٪ .حذفوا السؤال 
 0.4٪   .مل يصلوا السؤال 

يالحظ أن نسبة الطلبة األردنيني الذين أجابوا عن السؤال بصورة صحيحة أدىن من النسبة 
 الدولية.

 
 
 
 

 

ابق مع  رقم على رقمني من عدد قسمة - القسمة  



 

20 

 

 إرشادات عالجية
 رمبا يعود تدين نسبة  من أجاب من الطلبة األردنيني عن هذا السؤال بصورة صحيحة إىل

حقائق القسمة، و حقائق الضرب أيضا نظرا الرتباط العمليتني معا، وعند  منعدم متكنهم  
 مناقشة أسئلة مشاهبة يتم: 

، 24=4×6ال: مراجعة حقائق كال من الضرب والقسمة شفواي وربطهما معا، مث .1
، كذلك طرح أسئلة غري مباشرة على الطلبة  مثل : ؟= 6÷  24،؟= 4÷  24إذن 

، ويف مثل هذا السؤال يفضل  ؟ما مها العددان ، 36عددان حاصل ضرهبما = 
 ، ما هذا العدد؟ .7=  6÷ تلقي أكثر من إجابة، وكذلك عدد 

 قسمة مبلغ من النقود(. تقدمي أمثلة من واقع احلياة على مثل هذا السؤال ) كمثال .2
إقامة مسابقات بني الطلبة يف حقائق الضرب والقسمة أبسئلة شفوية، وكال من  .3

 .18اجلمع والطرح شفواي ضمن العدد 
 " املشار إليها سابقا.اإلجراءات العامة يف التدريستطبيق " .4

 
 أسئلة مشاهبة

 : (3س)
48  ÷8 = 
 6 (أ

 1والباقي  6 (ب
 7 (ج
 1 والباقي 7 (د

 :  (2س)
   34  ÷6 = 

 5 (أ
 4والباقي  6 (ب
 6 (ج
 4والباقي  5 (د

 :(1س)
  22  ÷4 = 

 5 (أ
 2والباقي  5 (ب
 6 (ج
2والباقي  6 (د
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؟السؤال     
 =  3× 512 :مشابه سؤال

 : ....................اإلجابة
 

           :النتيجة
،  ٪49.8إجابة صحيحة عن السؤال أجابوا بلغت النسبة املئوية للطلبة األردنيني الذين 

 .٪53.4النسبة الدولية لإلجابة الصحيحة وبلغت 
 :كاآليتتوزعت إجاابت الطلبة األردنيني  

 49.8٪ . إجابة صحيحة 
 41.4٪   كتب أية إجابة غري صحيحة )مبا يف ذلك حل مشطوب، أو ممسوح، أو

 ، أو حل ال يتفق مع املطلوب(. مقروءةأو غري  -خرابيش -خطوات مشوشة
 8.3٪ حذف السؤال. 
 0.4٪  يصل للسؤال.مل 

يالحظ أن نسبة الطلبة األردنيني الذين أجابوا إجابة صحيحة عن السؤال أدىن من النسبة 
 الدولية.

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 واحدة منزلة من بعدد منازل 3 من عدد ضرب -األعداد ضرب
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 إرشادات عالجية
قد يعود اخنفاض نسبة الطلبة األردنيني الذين أخفقوا يف اإلجابة عن هذا السؤال إىل عدم 

تذكرهم حقائق الضرب، أو إىل إجراء عملية الضرب من اليسار إىل اليمني، وقد تساعد 
 :مناقشة الطلبة يف أسئلة مشاهبة للسؤال  على عالج ضعف الطلبة يف مثل هذا السؤال مع

= ، أو غري  5×  4الرتكيز على حقائق الضرب بصورة مستمرة أبسئلة شفوية مثل  .1
 . ؟54ا العددان اللذان حاصل ضرهبما مباشرة مثل م

إقامة مسابقات شفوية حبقائق العمليات احلسابية األربع، والرتكيز على احلساب  .2
 أسئلة شفوية.  -الذهين

 4معىن هلا لدى الطلبة، كأن نقول ربط عملية الضرب بنشاطات حياتية إلضفاء  .3
، ؟دينارا ، ما جمموع ما لدى األشخاص األربعة 245أشخاص مع كل منهم مبلغ 

 هبذا خاصا ليس الربط وهذا الصفوحيبذ هنا أن نسمي األشخاص من طلبة 
 .ذلك أمكن حيث بل السؤال،

 " املشار إليها سابقا.اإلجراءات العامة يف التدريستطبيق " .4
 

 مشاهبةأسئلة 
 :(1س)

  713  ×3 = 
 اإلجابة: ..................  

 :(2س)
  412  ×4 = 
 اإلجابة: ..................  

 :(3س)
  610  ×5  = 
 اإلجابة : ..................  
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؟السؤال     

  املستطيل؟ من املظلل اجلزء ميثل الذي الكسر ما
 

     
 

 :.................اإلجابة
 

           :النتيجة
،  ٪33.8وا إجابة صحيحة عن السؤال أجابوية للطلبة األردنيني الذين بلغت النسبة املئ

 .٪34.0النسبة الدولية لإلجابة الصحيحة وبلغت 
 :كاآليتتوزعت إجاابت الطلبة األردنيني  

 33.8٪   .إجابة صحيحة 
 61.6٪   كتب أية إجابة غري صحيحة )مبا يف ذلك حل مشطوب، أو ممسوح، أو

 ، أو حل ال يتفق مع املطلوب(.مقروءةأو غري  -خرابيش -خطوات مشوشة
 3.9٪ .حذف السؤال 
 0.8٪    .مل يصل للسؤال 

من  النسبة يالحظ أن نسبة الطلبة األردنيني الذين أجابوا إجابة صحيحة عن السؤال أدىن 
 الدولية.

 
 
 
 
 
 

 

شكل يف املظللة األجزاء على الدال الكسر تعيني - العادية الكسور  
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 إرشادات عالجية
على الرغم من أن نسبة الطلبة األردنيني الذين أجابوا بصورة صحيحة عن السؤال قريبة من 
النسبة الدولية ، إال أهنا تعد متدنية ابلنظر إىل سهولة السؤال ووضوحه، فثلث الطلبة فقط 

أن الطلبة ال يدركون جيدا مدلول    أجابوا عن السؤال إجابة صحيحة. ورمبا يعود ذلك إىل
كال من البسط واملقام، ورمبا ال يدركون جيدا إىل أن املقارنة  تتم بني األجزاء املظللة والكل. 

 إن مناقشة أسئلة مشاهبة جيب أن ترتافق مع:
 مدلول كل من البسط واملقام. .1
الرتكيز على إن معرفة الكسر تقوم على املقارنة بني األجزاء املظللة والكل ، وليس  .2

 بني األجزاء املظللة وغري املظللة. 
 إن األجزاء جيب أن تكون متساوية. .3
 " املشار إليها سابقا.اإلجراءات العامة يف التدريستطبيق " .4

 
 أسئلة مشاهبة

 املستطيل؟ما الكسر الذي ميثل اجلزء املظلل من : (1س)
 

   

   

 
 ..........................اإلجابة: 
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 ؟ما الكسر الذي ميثل املثلثات املظللة: (2س)
 

 

 اإلجابة: ..........................

 

 ما الكسر الذي متثله األجزاء املظللة؟ :(3)س
 
 
 
 
 

 

 ..........................اإلجابة: 
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؟السؤال     

43 ÷ 5 = 

 اإلجابة : .............. 

 

           :النتيجة
،  ٪11.4إجابة صحيحة عن السؤال  أجابوابلغت النسبة املئوية للطلبة األردنيني الذين 

 .٪16.7إلجابة الصحيحة لالنسبة الدولية وبلغت 
 :كاآليتتوزعت إجاابت الطلبة األردنيني  

 11.4٪ .أجابوا إجابة صحيحة . 
 14.1٪  كتب انتج القسمة دون الباقي. 
 63.6٪  ،بلغت نسبة من كتب أية إجابة غري صحيحة )مبا يف ذلك حل مشطوب

، أو حل ال يتفق مع مقروءةأو غري  -خرابيش -أو ممسوح، أو خطوات مشوشة
  .(املطلوب

 10.6٪  . حذف السؤال 
 0.2٪ مل يصل للسؤال. 

نس بة الطلب ة األردني ني ال ذين أج ابوا إجاب ة ص حيحة ع ن الس ؤال أدىن م ن  النس بة يالحظ أن 
 .الدولية

 

 

 

 

ابق مع رقم على منزلتني من عدد قسمة/  القسمة  
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 إرشادات عالجية
من حقائق  الكثري منهم رمبا يعود تدين نسبة الطلبة األردنيني على هذا السؤال إىل عدم متكن

الضرب ابلدرجة األوىل وابلتايل عدم متكنهم من حقائق القسمة، ورمبا بدأوا القسمة من 
اليمني إىل اليسار كما هي العمليات احلسابية الثالثة األخرى. وعند مناقشة أسئلة مشاهبة 

 يتم:
مراجعة الطلبة بكل من حقائق الضرب والقسمة بصورة مستمرة شفواي، والرتكيز على  .1

 ساب الذهين.احل
ربط الضرب والقسمة معا من خالل إعطاء حقائق القسمة املرتبطة حبقائق الضرب  .2

 9=  4÷  36، 4=  9÷  36  إذن 36= 4×9أو العكس ما أمكن ، مثال 
الرتكيز على احلساب الذهين ومن ضمنها القسمة وتعويد الطلبة على التأكد من  .3

 معقولية اجلواب.
   حقائق الضرب والقسمة.إجراء مسابقات بني الطلبة يف .4
 " املشار إليها سابقا.اإلجراءات العامة يف التدريستطبيق " .5

 أسئلة مشاهبة
 :(2س)
37  ÷4 = 

 اإلجابة : .............. 
 

 :(1س)
56  ÷9 = 

اإلجابة : .............. 

 :(3س)
66  ÷7 = 

 اإلجابة : .............. 
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؟السؤال     
 .100يقرب سعيد األعداد إىل أقرب 

 .200وميكن تقريبه إىل  200اكتب عددا لسعيد أقل من   .أ
 ..................... اإلجابة:

 .500وميكن تقريبه إىل  200حبيث يكون أكرب من  500اكتب عددا غري العدد   .ب
 اإلجابة: .....................

           :النتيجة
،  ٪24.9إجابة صحيحة عن السؤال  أجابوابلغت النسبة املئوية للطلبة األردنيني الذين 

 .٪22.1النسبة الدولية وبلغت 
 :كاآليتتوزعت إجاابت الطلبة األردنيني  

 24.9٪ أجابوا إجابة صحيحة . 
 39.4٪ أجابوا إجابة غري كاملة. 
 10.9٪ .أجاب عن القسم أ بصورة صحيحة فقط 
 3.6٪ .أجاب عن القسم ب بصورة صحيحة فقط 
 54.0٪  نسبة من كتب أية إجابة غري صحيحة )مبا يف ذلك حل مشطوب، أو

، أو حل ال يتفق مع مقروءةأو غري  -خرابيش -ممسوح، أو خطوات مشوشة
  .املطلوب(

 6.2٪  .حذف السؤال 
 0.5 ٪مل يصل للسؤال. 

 هذه يالحظ أن نسبة الطلبة األردنيني كانت أفضل من النسبة الدولية. ولتحسني مالحظة:
اإلجراءات العامة يف نسبة يفضل تكثيف تعريضهم ملسائل كمثل السؤال احلايل. و تطبيق ال

 املشار إليها سابقا. التدريس
 

 

100 ألقرب األعداد تقريب - التقريب  
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؟السؤال     
 :عددي منط كتابة  يف هاين بدأ
  6 ، 13 ، 20 ، 27 ، ...  
 .التايل العدد على للحصول مرة كل  يف نفسه الرقم أضاف إذا
 النمط؟ يف يكتبه أن جيب الذي التايل العدد هو فما

 

 اإلجابة: .....................
 

           :النتيجة
،  ٪44.4إجابة صحيحة عن السؤال  أجابوابلغت النسبة املئوية للطلبة األردنيني الذين 

 .٪50.6النسبة الدولية لإلجابة الصحيحة وبلغت 
 :كاآليتتوزعت إجاابت الطلبة األردنيني  

 44.4٪   .إجابة صحيحة 
 47.7  ٪ كتب أية إجابة غري صحيحة )مبا يف ذلك حل مشطوب، أو ممسوح، أو

 ، أو حل ال يتفق مع املطلوب(.  مقروءةأو غري  -خرابيش -خطوات مشوشة
 6.4٪  .حذف السؤال 
 1.4٪   .مل يصل للسؤال 

يالح  ظ أن نس  بة الطلب  ة األردني  ني ال  ذين أج  ابوا إجاب  ة ص  حيحة ع  ن الس  ؤال أدىن م  ن النس  بة 
 الدولية.

 

 

 

 

 اجلمع يتضمن عددي منط اكمال/  األمناط
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 إرشادات عالجية
السؤال من الطلبة األردنيني كانت أقل من  يالحظ أن نسبة من أجاب بصورة صحيحة عن

النصف، ورمبا يعود ذلك إىل عدم فهم السؤال ، أو إىل عدم قدرة بعضهم على طرح عدد 
من آخر ملعرفة العدد الذي عليهم إضافته يف كل مرة. إن مناقشة أسئلة مكثفة جيب أن 

 ترتافق مع:
 مراجعة الطلبة بعملية اجلمع و الطرح. .1
 " املشار إليها سابقا.اإلجراءات العامة يف التدريستطبيق " .2

 أسئلة مشاهبة
العددي  النمط أسامة كتب:  (2س)

 :اآليت
      4، 12 ، 20 ، 28 ، ...  
 مرة كل يف نفسه الرقم أضاف إذا      

 .التايل العدد على للحصول
 أن جيب الذي التايل العدد هو فما       

 النمط؟ يف يكتبه
 اإلجابة: .....................

 بدأ علي كتابة منط عددي:  :(1س)
      3، 10 ، 17 ، 24 ، ...  
 مرة كل يف نفسه الرقم أضاف إذا      

 .التايل العدد على للحصول
 أن جيب الذي التايل العدد هو فما      

 النمط؟ يف يكتبه
.....................اإلجابة: 

 
 

 :اآليتالعددي  النمط هالة كتبت:  (3س)
   46، 39 ، 32 ، 25 ، ...  
 .التايل العدد على للحصول مرة كل يف نفسه الرقم تطرح إذا   
 النمط؟ يف كتبهت أن جيب الذي التايل العدد هو فما   

 اإلجابة: .....................
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؟السؤال     
 = 54+  38: مشابه سؤال

 : ................اإلجابة

           :النتيجة
،  ٪65.3إجابة صحيحة عن السؤال  أجابوابلغت النسبة املئوية للطلبة األردنيني الذين 

 .٪70.8النسبة الدولية لإلجابة الصحيحة وبلغت 
 :كاآليتتوزعت إجاابت الطلبة األردنيني  

 65.3٪   .إجابة صحيحة 
 32.1٪   كتب أية إجابة غري صحيحة )مبا يف ذلك حل مشطوب، أو ممسوح، أو

 ، أو حل ال يتفق مع املطلوب .مقروءةأو غري  -خرابيش -خطوات مشوشة
 2.0٪  . حذفوا السؤال 
 0.6٪ مل يصلوا للسؤال. 

األردني  ني ال  ذين أج  ابوا إجاب  ة ص  حيحة ع  ن الس  ؤال أدىن م  ن النس  بة يالح  ظ أن نس  بة الطلب  ة 
 الدولية.

 

 

 

 

 

 التسمية إعادة مع رقمني من منهما كال  عددين - مجع
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 إرشادات عالجية
ابلرغم من أن السؤال مباشر وال حيوي كلمات قد تفسر أبكثر من وجهة نظر، إال أن نسبة 

من أجاب عنه بصورة صحيحة من الطلبة األردنيني متواضعة، ولعل السبب يف ذلك إما عدم 
بعض الطلبة حلقائق اجلمع، أو عدم اتقاهنم للجمع مع إعادة التسمية أو التجميع. امتالك 

 ولذا فإن مناقشة أسئلة مشاهبة جيب أن ترتافق مع:
 مراجعة الطلبة حبقائق اجلمع والرتكيز على احلساب الذهين أبكرب قدر ممكن. .1
قود ألن توضيح اجلمع مع إعادة التسمية من خالل استخدام مواد حسية وخاصة الن .2

فلسات قرش،  10نظام النقد األردين يتوافق يف بعض مكوانته مع النظام العشري) 
 والعشرة قروش تستبدل بقطعة واحدة، والعشر عشرات كذلك(.

 " املشار إليها سابقا.اإلجراءات العامة يف التدريستطبيق " .3
 أسئلة مشاهبة

 :(2س)
29 +43 = 

 ................اإلجابة: 
 

 :(1س)
56 +27 = 

 اإلجابة: ................

 
 :(3س)
29 +37 = 

 اإلجابة: ................
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؟السؤال     
 = 5 ÷65سؤال مشابه: 

 : ................اإلجابة

           :النتيجة
،  ٪29.9إجابة صحيحة عن السؤال  أجابوابلغت النسبة املئوية للطلبة األردنيني الذين 

 .٪37.3النسبة الدولية لإلجابة الصحيحة وبلغت 
 :كاآليتتوزعت إجاابت الطلبة األردنيني  

 29.9٪  .إجابة صحيحة 
 60.3٪   كتب أية إجابة غري صحيحة ) مبا يف ذلك حل مشطوب، أو ممسوح، أو

 ، أو حل ال يتفق مع املطلوب( .مقروءةأو غري  -خرابيش -خطوات مشوشة
 9.1٪  . حذف السؤال 
 0.7٪ مل يصل للسؤال. 

يالح  ظ أن نس  بة الطلب  ة األردني  ني ال  ذين أج  ابوا إجاب  ة ص  حيحة ع  ن الس  ؤال أدىن م  ن النس  بة 
 الدولية.

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 ابق دون رقم على رقمني من عدد قسمة - القسمة
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 إرشادات عالجية
تعود نتيجة الطلبة األردنيني هنا إىل عوامل منها، ضعف الطلبة حبقائق القسمة والضرب، 

 ورمبا حماولة إجراء القسمة من اليمني، إن مناقشة أسئلة مشاهبة جيب أن يرتافق معها:
 الرتكيز على حقائق القسمة وعلى حقائق الضرب وربطهما معا. .1
ا قد يفيد استخدام النقود، فعندما نخبصوص اجتاه القسمة ، وهمزيدا من التوضيح  .2

هي قروش، فنبدأ  4هي من فئة العشرة من النقود و  2نتصور أن  2على  24نقسم 
 بقسمة العشرات ألهنا أكرب قيمة. 

÷ 4+  2÷  20=  2÷  24 مثال ،الرتكيز على احلساب الذهين وجتزئة املقسوم  .3
2 . 

 " املشار إليها سابقا.يف التدريس اإلجراءات العامةتطبيق " .4
 

 أسئلة مشاهبة
 = 2÷  34: (1س)

 : ................اإلجابة

 = 3÷  42: (2س)
 : ................اإلجابة

 = 4÷  56: (3س)
 ................ :اإلجابة
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؟السؤال     
 .ساعات ومثاين ثالمثائة مدة القدم كرة  فريق يف تدرب أنه سعيد قال: مشابه سؤال

 صحيح؟ سعيد كتب  الذي العدد هل. ساعة 3008 العدد ذلك فكتب
 (.واحد مربع يف عالمة ضع)  

 نعم □

 ال □
 .ذلك تعتقد ملاذا اذكر

           :النتيجة
،  ٪20.2إجابة صحيحة عن السؤال  أجابوابلغت النسبة املئوية للطلبة األردنيني الذين 

 .٪25.2لإلجابة الصحيحة املئوية النسبة وبلغت 
 :كاآليتتوزعت إجاابت الطلبة األردنيني  

 20.2٪ .إجابة صحيحة 
 75.0٪   كتب أية إجابة غري صحيحة )مبا يف ذلك حل مشطوب، أو ممسوح، أو

 ، أو حل ال يتفق مع املطلوب(.مقروءةأو غري  -خرابيش -خطوات مشوشة
 4.0٪  . حذف السؤال 
 0.8٪ مل يصل للسؤال. 

نس بة الطلب ة األردني ني ال ذين أج ابوا إجاب ة ص حيحة ع ن الس ؤال أدىن م ن  النس بة يالحظ أن 
 الدولية.

 
 

 

 ابلكلمات العدد كتابة  – األعداد كتابة
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 إرشادات عالجية
يبدو أن أسباب اخنفاض نسبة من جييب عن األسئلة املقالية بصورة صحيحة من الطلبة 

قراءته، أو أن بعض الطلبة ال  األردنيني تُعزى إىل: عدم فهم السؤال أو رمبا القدرة على
يستطيع قراءة األعداد وابلتايل ال يستطيع التعبري عنها ابألرقام ،  وبعضهم رمبا ال مييز بني 

 منازل العدد. إن مناقشة أسئلة مشاهبة من األفضل أن ترتافق مع:
 الرتكيز على قراءة األعداد. .1
 توضيح منازل العدد بعرضها على السبورة . .2
القيمة املنزلية وأن يكتب الطالب العدد الناتج ابلصورة التحليلية للتحقق الرتكيز على  .3

 من صحته.
 " املشار إليها سابقا.اإلجراءات العامة يف التدريستطبيق " .4

 
 أسئلة مشاهبة

 قالت رمي أهنا سارت أربعمائة و تسع خطوات من بيتها إىل بيت صديقتها.: (1س)
 الذي كتبته رمي صحيح؟ خطوة. هل العدد 4009فكتبت ذلك العدد 

 (.واحد مربع يف عالمة ضع) 

 نعم □

 ال □
 .ذلك تعتقد ملاذا اذكر
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 يف محلة ملساعدة الطلبة احملتاجني، مجعت مدرسة سبعمائة ومخسة زد.: (2س)
 زد. هل العدد الذي كتبه الطالب صحيح؟ 7005فكتب أحد الطلبة ذلك العدد 

 (.واحد مربع يف عالمة ضع) 

 نعم □

 ال □
 .ذلك تعتقد ملاذا اذكر

 
 

 قال رائد أنه كتب قصة مؤلفة من تسعمائة وعشر كلمات. : (3س)
 كلمة. هل العدد الذي كتبه رائد صحيح؟  910فكتب ذلك العدد 

 (.واحد مربع يف عالمة ضع) 

 نعم □

 ال □
 .ذلك تعتقد ملاذا اذكر

 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           
 رم : و مظ ةقم وثل اتموةدر ف، األرمن 
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؟السؤال     
  سؤال مشابه:

 أي شكل مظلل منه
5 

 ؟
8 

 

  أ(

 

 ب( 

 

 ج(

 

  د(

 

 كسر  على دال شكل تعيني/  الكسور
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           :النتيجة
 بلغت النسبة املئوية للطلبة األردنيني الذين اختاروا اإلجابة الصحيحة عن سؤال مشابه

 . ٪37.5النسبة الدولية لإلجابة الصحيحة وبلغت ، 37.6٪
  :كاآليتعلى البدائل املشاهبة   إجاابت الطلبة األردنينيتوزعت 
 22.9٪ .)اختاروا البديل )أ 
 37.6٪ .اختاروا البديل )ب( وهو البديل الصحيح 
 26.8٪ .)اختاروا البديل )ج 
 2.9٪ .)اختاروا البديل )د 
 8.0٪ .حذف السؤال 
 1.8٪ .مل يصل السؤال 

 

يالحظ أن نسبة الطلبة األردنيني الذين أجابوا عن السؤال بصورة صحيحة أعلى  مالحظة:
 من النسبة الدولية.

 : على الرتكيز املشاهبة األمثلة من املزيد مناقشة عند يفضل ، النسبة هذه ولتحسني

 .واملقام البسط من كل  داللة .1
 .الشكل اليها أنقسم الت األجزاء مجيع وبني املظللة األجزاء عدد بني املقارنة تكون .2
 متساوية. تكون أن جيب مجيعها األجزاء أن .3
 سابقا. إليها املشار " اإلجراءات العامة يف التدريس"  وتطبي ق .4
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؟السؤال     
 ابلكلمات؟ 4035سؤال مشابه: كيف ُيكتب العدد 

 أربعة ثالثة مخسة. (أ
 ومخس وثالثون.أربع آالف  (ب
 أربعمائة ومخس وثالثون. (ج
 أربعة آالف وثالمثائة ومخسة. (د

           :النتيجة
بلغت النسبة املئوية للطلبة األردنيني الذين اختاروا اإلجابة الصحيحة عن سؤال مشابه 

 . ٪69.3النسبة الدولية لإلجابة الصحيحة ، وبلغت  69.6٪
  :كاآليتعلى البدائل املشاهبة   إجاابت الطلبة األردنينيتوزعت 
 5.3٪ .)اختاروا البديل )أ 
 69.6٪   .اختاروا البديل )ب( وهو البديل الصحيح 
 12.5٪ .)اختاروا البديل )ج 
 9.2٪ .)اختاروا البديل )د 
 2.9٪ .حذف السؤال 
 0.2٪ .مل يصل السؤال 

بصورة صحيحة أعلى من يالحظ أن نسبة الطلبة األردنيني الذين أجابوا عن السؤال  مالحظة:
 النسبة الدولية.

 

 ابلكلمات العدد كتابة  /وكتابتها األعداد قراءة
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ولتحسني هذه النسبة يفضل املزيد من مناقشة أسئلة مشاهبة، والرتكيز على قراءة الطلبة لألعداد 
تطبي    ق . و الع    دد من    ازل عل    ى الرتكي    ز م    ع ،، وح    ثهم عل    ى ذل    ك ح    ىت ولوك    ان ي    ذاكر لوح    ده

 " املشار إليها سابقا.اإلجراءات العامة يف التدريس"
 
 
 
 

؟السؤال     
  كرة  30 حامد مع: مشابه سؤال
 .سلة كل  يف كرات  5 حامد  وضع
 حامد؟ احتاجها اليت السالت عدد فكم
 35 (أ

 25 (ب
 6 (ج
 5 (د

           :النتيجة
بلغت النسبة املئوية للطلبة األردنيني الذين اختاروا اإلجابة الصحيحة عن سؤال مشابه 

 . ٪40.2النسبة الدولية لإلجابة الصحيحة ، وبلغت  42.8٪
  :كاآليتعلى البدائل املشاهبة   إجاابت الطلبة األردنينيتوزعت 
 23.6٪ .)اختاروا البديل )أ 
 19.5٪   .)اختاروا البديل )ب 
 42.8٪ .اختاروا البديل )ج( وهو البديل الصحيح 
 11.5٪ .)اختاروا البديل )د 
 2.2٪ .حذف السؤال 

 

 رقم على منزلتني من عدد قسمة/  القسمة على مسائل
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 0.5٪ .مل  يصل السؤال 
يالح ظ أن نس بة الطلب ة األردني ني ال ذين أج ابوا ع ن الس ؤال بص ورة ص حيحة أعل ى  مالحظة:

ب ديل )أ( ه و من النسبة الدولية. ولكن اختيارات الطلبة للبدائل ال تبعث على االطمئن ان، فال
، واالختيار )ب( وهو عبارة عن ٪23.6عبارة مجع العددين الظاهرين يف السؤال وقد اختاره 

. وه   ذا مؤش   ر عل   ى تعام   ل الطلب   ة م   ع ٪19.5ط   رح الع   ددين الظ   اهرين يف الس   ؤال اخت   اره 
 األرقام الظاهرة يف مثل هذه األسئلة دون قراءة السؤال وفهمه.

 إرشادات عالجية
 النسبة يفضل:لتحسني هذه 
 املزيد من مناقشة أسئلة مشاهبة. مع تغيري النشاطات املتضمنة يف األسئلة. -
 .حله قبل واملطلوب املعطى وحتديد السؤال لفهم الطلبة توجيه -
 5 – 3مواصلة الرتكيز على حقائق الضرب والقسمة شفواي ولو بتخصيص  -

أسئلة مباشرة  دقائق كل حصة رايضيات لطرح أسئلة على هذه احلقائق ، سواء
عدد = ×  ، أو أسئلة غري مباشرة مثل: عدد  ؟= 6÷  18، ؟=6×5مثل : 

الواحد يف حالة  عن السؤال، مع تلقي أكثر من إجابة 4عدد = ÷ ،  عدد 32
األسئلة غري املباشرة، هذا إىل جانب ربط حقائق الضرب والقسمة معا، مثال: 

 وهكذا ؟= 3÷  12، 12=  3× 4
 " املشار إليها سابقا.ت العامة يف التدريساإلجراءاتطبيق " -
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؟السؤال     
 األشجار من صفوف 8 بزراعة زاهر قام:  مشابهسؤال 

 شجرات 5 صف كل  يف فزرع
 زاهر؟ زرعها اليت األشجار عدد حساب ميثل اآلتية من أي

  5+8 (أ
 5-8 (ب
 8×  5 (ج
 5÷  8 (د

           :النتيجة
بلغت النسبة املئوية للطلبة األردنيني الذين اختاروا اإلجابة الصحيحة عن سؤال مشابه 

 . ٪41.2النسبة الدولية لإلجابة الصحيحة ، وبلغت  39.4٪
  :كاآليتعلى البدائل املشاهبة   إجاابت الطلبة األردنينيتوزعت 
 36.3٪ .)اختاروا البديل )أ 
 7.9٪   .)اختاروا البديل )ب 
 39.4٪ .اختاروا البديل )ج( وهو البديل الصحيح 
 10.4٪ .)اختاروا البديل )د 
 5.1٪ .حذف السؤال 

 

 ضرب حاصل لتمثيل عددي تعبري كتابة/   الضرب على مسائل حل
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 0.6٪   .مل  يصل السؤال 
يالح ظ أن نس  بة الطلب  ة األردني ني ال  ذين أج  ابوا ع ن الس  ؤال بص  ورة ص حيحة أدىن م  ن النس  بة 

 الدولية.
 
 
 

 إرشادات عالجية
 األعداد فيجمعوا السؤال، قراءة دون ورمبا اإلجابة يف يتسرعون أهنم الطلبة إجاابت من تتضح
 اخت ار أو ،(أ) الب ديل اختار من نسبة ارتفاع يفسر ما وهذا ، يطرحوها، أو السؤال يف الواردة

 كون    ه  الطلب    ة ه    ؤالء ملث    ل ابلنس    بة األس    هل ه    و( أ) الب    ديل أبن علم    ا ،(د) أو( ب) الب    ديل
 . الفائدة فيه يكون قد ةاآلتي اإلجراءات إتباع مع مشاهبة أسئلة مناقشة إن". مجع"

 ل  يس وه  ذا عن  ه، اإلجاب  ة قب  ل وفهم  ه ب  تمعن الس  ؤال ق  راءة لض  رورة الطلب  ة توجي  ه -
 .األسئلة جبميع بل فقط السؤال هبذا خاص

 .السبورة على برسومات السؤال هذا مثل ثيلمت -
 .سابقا إليها املشار "اإلجراءات العامة يف التدريس" تطبيق -

 
 أسئلة مشاهبة

 
 :(1س)

 يف مكتبتها. رفوف 9قامت رميا برتتيب كتبها يف 
 كتب     5فوضعت يف كل رف 

 أي من اآلتية ميثل حساب عدد كتب رمي؟  
  5+9 (أ

 5-9 (ب
 5×  9 (ج
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 5÷  8 (د

 
 
 
 
 

 :(2س)
 صفوف يف كراج سيارات. 8تقف السيارات يف 

 سيارات يف كل صف   6وتقف 
 أي من اآلتية ميثل حساب عدد السيارات الواقفة يف الكراج؟ 

 6÷  8 (أ
 6× 8 (ب
 6 - 8 (ج
 6+ 8 (د

 
 :(3س)

 استعدادا حلفلة الصف الرابع الكراسي من صفوف 10تضع سعاد  
 كراسي  8يف كل صف تضع 

 أي من اآلتية ميثل حساب عدد الكراسي اليت وضعتها سعاد؟
  8× 10 (أ

    8 -10 (ب
 8+  10 (ج
 8÷  10 (د
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؟السؤال     
 شجرة  48شجرة وزرع حممد  62سؤال مشابه: زرع فارس 

  ؟فما هو إمجايل الشجرات اليت زرعاها
 : ................اإلجابة

           :النتيجة
هي  إجابة صحيحة كانت النسبة املئوية للطلبة األردنيني الذين أجابوا عن سؤال مشابه

 . ٪59.8بينما بلغت النسبة الدولية ، 52.5٪
 من الطلبة كانت إجاابهتم غري صحيحة . 40.8٪

 .من الطلبة كانت إجاابهتم مشطوبة 6.0٪

 إرشادات عالجية
قد يرجع عدم قدرة عدد كبري من الطلبة على حل مثل هذه املسألة لعدة أسباب ، إما عدم 

فهم املسألة أو عدم  القدرة على قراءة املسألة أو عدم استطاعة الطلبة مجع عددين كل 
 منهما مكون من منزلتني . 

ن عدد ابدأ مبعاجلة مشكلة قراءة املسألة وذلك بتدريب الطلبة على قراءهتا واطلب م .1
 من الطلبة القراءة أمام الصف .

اطلب من الطلبة صياغة املسألة بلغتهم اخلاصة ودّرب الطلبة الذين يعانون من  .2
 ضعف القراءة بشرح املسألة . 

 

 منزلتني من عددين مجع/  اجلمع
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اكتب املسألة على السبورة واطلب من الطلبة حتديد املعطيات واملطلوب والعملية  .3
 احلسابية الالزمة حلل املسألة  . 

لى مجع عددين من منزلتني بطرح أمثلة متنوعة وابدأ أبعداد ال حتتاج دّرب الطلبة ع .4
 إلعادة التجميع مث انتقل للجمع إبعادة التجميع : 

  45+  22جد انتج :  -
 وهكذا......... 46+  53

 ) اإلكمال للعشرة وإعادة التجميع مرة واحدة (   34+  26جد انتج :  -
47  +23  
18  +72  
45  +35  

 ) اإلكمال للعشرة وإعادة التجميع مرتني (   54+  56جد انتج :  -
48  +62  
79  +41  

 .كلف الطلبة حل األسئلة املشاهبة .5
 أسئلة مشاهبة

  قرشا 54 مببلغ كعكا  واشرتت قرشا 56 مببلغ حلوى البقالة من اندين اشرتت: (1س)
  ؟دفعته الذي املبلغ إمجايل هو فما

 اإلجابة: ................

 

  .احلصالة يف اهلتضع دينارا 24 أمها أعطتها ، دينارا 66 حصالتها يف سلمى مع: (2س)
  ؟احلصالة يف أصبح الذي املبلغ إمجايل فما

 اإلجابة: ................
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 املباراة يف نقطة 43 وأحرز املبارايت إحدى يف نقطة 87 السلة كرة  فريق أحرز: (3س)
  . الثانية
 ؟املباراتني يف رزهاحأ اليت النقاط إمجايل فما

 اإلجابة: ................

 

 

 

؟السؤال     
 فريقا من فرق كرة السلة يف الدوري   11سؤال مشابه: اشرتك 

 العبني  5كل فريق به 
  ؟كم يبلغ عدد الالعبني يف الفرق مجيعها

  5 (أ
  16 (ب
  55 (ج
  511 (د

           :النتيجة
كانت النسبة املئوية للطلبة األردنيني الذين اختاروا البديل الصحيح يف سؤال مشابه هي 

 . ٪50.0بينما بلغت النسبة الدولية  48.5٪
 :  كاآليتتوزعت إجاابت الطلبة على البدائل املشاهبة  

 13.5٪ م املطلوب من السؤال(من الطلبة اختاروا البديل )أ( )مما يدل على عدم فه. 
 27.7٪ (من الطلبة اختاروا البديل )ب( )اختيار اجلمع بدل الضرب. 
 48.5٪ ( وهو البديل الصحيحمن الطلبة اختاروا البديل )ج. 

 

 واحدة منزلة من بعدد منزلتني من عدد ضرب/  الضرب
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 5.9٪  من الطلبة اختاروا البديل )د( ) عدم قدرهتم على الضرب أو تعاملهم مع
 .للسؤال( األعداد الواردة يف السؤال كيفما أتفق دون فهم

  إرشادات عالجية
تالحظ أن نقطة الضعف املتكررة هي يف فهم املسألة وحتديد العملية احلسابية الالزمة حللها، 

  كانت يف اختيار العملية الصحيحة لذا ال بد من الرتكيز على هذه النقطة إذ أن أكثرية األخطاء  
دّرب الطلبة على قراءة املسألة وحتديد املعطيات واملطلوب وبعد ذلك اطلب من الطلبة  -

  ديد العملية اليت حيتاجها حلل املسألةحت
اطلب من الطلبة قراءة املسألة واطلب من كل طالب لديه ضعف يف فهم املسألة أن  -

 يعيد صياغتها بلغته اخلاصة 
وذلك مبراجعة هذه  12×  12أتكد من أن مجيع الطلبة حيفظون جداول الضرب حىت  -

 اجلداول ابستمرار كلما أمكن ذلك 
ع الطلبة ميكنهم ضرب عدد مكون من منزلتني بعدد مكون من منزلة أتكد من أن مجي -

 واحدة 
كلف الطلبة حل األسئلة املشاهبة وزودهم ابملزيد من املسائل املشاهبة للتأكد من  -

 معاجلة نقاط الضعف لديهم . 
 وجه الطلبة وساعدهم لعدم التسرع يف اإلجابة. -

 أسئلة مشاهبة
 صفا من الشتالت  11زرع حممود : (2س)

 شتالت  7يف كل صف 
  ؟ما عدد الشتالت اليت زرعها

 11 (أ
 18 (ب
 117 (ج
 77 (د

 داننري  8توفر هبة كل شهر : (1س)
 شهرا  11إذا استمرت يف التوفري ملدة 

  ؟ما املبلغ الذي   استطاعت أن توفره
 8 (أ

 88 (ب
 19 (ج
  811 (د

 علب من أقالم التلوين 7أحضر املعلم : (3س)



 

50 

 

 قلما  12يف كل علبة 
  ؟ما عدد األقالم مجيعها

 19 (أ
 12 (ب
 712 (ج
 84 (د

 

 

 

 

؟السؤال     
 =  4 - 46.5سؤال مشابه: 

 42.5 (أ
 46.1 (ب
 46.9 (ج
 50.5 (د

           :النتيجة
اختاروا البديل الصحيح يف سؤال مشابه هي كانت النسبة املئوية للطلبة األردنيني الذين 

 . ٪24.3بينما بلغت النسبة الدولية  25.3٪
 :  كاآليتتوزعت إجاابت الطلبة على البدائل املشاهبة  

 25.3٪ من الطلبة اختاروا البديل )أ( وهو البديل الصحيح. 
 55.0٪ )من الطلبة اختاروا البديل )ب( )طرح العدد الصحيح من األعشار. 
 7.6٪ (من الطلبة اختاروا البديل )ج. 

 

 عشري عدد من صحيح عدد طرح/  األعداد طرح
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 4.9٪ (من الطلبة اختاروا البديل )د. 
 

 إرشادات عالجية
( مل ينتبهوا أن العملية هي طرح عدد صحيح من  ٪55.0تالحظ نسبة كبرية من الطلبة )

عدد عشري فقاموا بطرح العدد الصحيح من األجزاء من عشرة والذي ميكن أن يفسر بعدم 
بشكل  عن السؤالإدراك الطلبة للقيمة املنزلية وابلرغم من أن نسبة الطلبة الذين أجابوا 

ا من الضروري التوضيح للطلبة ( لذ ٪25.3صحيح أعلى قليال من املتوسط ولكنها قليلة ) 
 القيم املنزلية وتذكريهم هبا وإعطاء أمثلة على طرح األعداد العشرية .

 اكتب أمثلة على طرح األعداد العشرية ومثلها جبدول القيم املنزلية مثل :  -
 

12.6 – 2  = 
 العشرات اآلحاد الفاصلة 10األجزاء من  

- 6 ’ 
2 1 

   2  
= 6 ’ 

0 1 
 

13.5 – 0.3  = 
 العشرات اآلحاد الفاصلة 10األجزاء من  

- 5 ’ 
3 1 

 3    
= 2 ’ 

3 1 
 
كلف الطلبة حل األسئلة املشاهبة والتأكد من احلل إبجراء عملية الطرح عموداي ووضع  -

 .الفاصلة حتت الفاصلة
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 أسئلة مشاهبة
 =  2 - 59.7 ( :1س)

 61.7 (د 59.9 (ج 57.7 (ب 59.5 (أ
 

 =  1 - 18.2( : 2س)
 19.2 (د 17.2 (ج 18.3 (ب 18.1 (أ

 
 =  0.2 - 15.3( : 3س)

 15.1 (د 17.3 (ج 15.5 (ب 13.3 (أ
 
 

؟السؤال     
 .طالبا 26ت للمدرسة يف كل حافلة حافال 3سؤال مشابه: هناك 

  ؟كم عدد الطلبة اإلمجايل
  182 (أ

  78 (ب
  29 (ج
  23 (د

 
           :النتيجة

لصحيح يف سؤال مشابه هي كانت النسبة املئوية للطلبة األردنيني الذين اختاروا البديل ا
 . ٪55.2بينما بلغت النسبة الدولية  49.5٪

 :  كاآليتتوزعت إجاابت الطلبة على البدائل املختلفة  
 11.6٪ )من الطلبة اختاروا البديل )أ.  

 

 منزلتني من عدد يف رقم ضرب/  الضرب
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 49.5٪  وا البديل )ب( وهو البديل الصحيحمن الطلبة اختار. 
 28.7٪ ( )مجعوا العددين بدال من الضرب(من الطلبة اختاروا البديل )ج. 
 6.6٪ (ختاروا البديل )د( )طرح العددينمن الطلبة ا. 
 3٪ من الطلبة كانت إجاابهتم مشطوبة. 
 0.5٪ من الطلبة مل يصلوا للسؤال. 

 
 
 
 
 

 إرشادات عالجية
 أخطاء الطلبة يف اختيار العملية املناسبة حلل املسألة والذي يعين عدم فهم املسألة . تركزت
رّكز على خطوات حل املسألة ودّرب الطلبة على ذلك ابلتأكيد على قراءة املسألة  -

 قراءة صحيحة 
وّضح للطلبة اخلطوات بكتابة املعطيات واملطلوب من املسألة واطلب منهم يف كل  -

 مرة شرح املسألة بلغتهم 
 راجع الطلبة جبدول الضرب . -
 دّرب الطلبة على ضرب عدد من منزلتني بعدد من منزلة واحدة : -
 أعط الطلبة تدريبات على الضرب مثل  -

 : أييتجد انتج الضرب يف كل مما 
3  ×25  = 
4  ×26   = 
5 ×19  = 
6  ×22  = 
7  ×29  = 
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 وهكذا 
 كلف الطلبة حل األسئلة املشاهبة وذّكرهم ابخلطوات الالزمة يف كل مرة -

 
 
 
 
 
 
 
 

 أسئلة مشاهبة
 شجرة  22صفوف من األشجار يف كل صف  4( : زرع حسن 1س)

  ؟ما العدد اإلمجايل لألشجار
 822 (أ

 26 (ب
 88 (ج
 18 (د

 
 كتااب .  23رفوف على كل رف  5( : يف مكتبة غادة 2س)

  ؟ما العدد اإلمجايل للكتب يف املكتبة
 28 (أ

 18 (ب
 155 (ج
 115 (د

 علبة . 18صناديق من علب العصري يف كل صندوق  6( : اشرتى عمار 3س) 
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  ؟ما العدد اإلمجايل للعلب
 12 (أ

 24 (ب
 48 (ج
 108 (د

 

 

 

 

؟السؤال     
 صفحات  6صفحات . قرأت هبة  105سؤال مشابه: يف كتاب 

  ؟كم عدد الصفحات املتبقية
 اإلجابة: ................

           :النتيجة
هي إجابة صحيحة كانت النسبة املئوية للطلبة األردنيني الذين أجابوا عن سؤال مشابه 

 .٪56.9بينما بلغت النسبة الدولية  56.5٪
 : كاآليت  إجاابت الطلبة األردنينيتوزعت  

 38.1٪  من الطلبة كانت إجاابهتم غري صحيحة 
 4.6٪ .من الطلبة كانت إجاابهتم مشطوبة 
 0.8٪  يصلوا للسؤال.من الطلبة مل 

 إرشادات عالجية

 

 منازل 3 من عدد من منزلة من عدد طرح/  الطرح على مسائل
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قد يكون السبب يف أن نسبة ال أبس هبا من الطلبة مل يتمكنوا من حل مثل هذا السؤال هو 
عدم قدرة الطلبة على الطرح ابالستالف وعدم القدرة على الطرح الذهين، وقد يكون السبب 

 معظم األسئلة. أن بعض الطلبة مل يفهموا املطلوب من السؤال وهي املشكلة املتكررة يف
 عاجل موضوع عدم فهم السؤال ابخلطوات اليت ذكرت يف أسئلة سابقة. -
 دّرب الطلبة على الطرح الذهين إبعطاء أمثلة مثل  :  -

  99فتحصل على  100من  1مث اطرح  100فيتبقى  5اطرح      ؟= 6 – 105
أن يطرحوا  أيضاوميكن أن تذكر هلم أن إبمكاهنم الطرح أيضا ابلعد التنازيل وميكن  -

 .عموداي ابالستالف
 زّود الطلبة بتدريبات مماثلة ورّكز على احلساب الذهين ودّرهبم على طرق متنوعة للحل. -
  .كلف الطلبة حل األسئلة املشاهبة واطلب منهم حلها بطرق متعددة -

 
 

 أسئلة مشاهبة
  107( : عدد الطلبة يف الصف الرابع جبميع الشعب 1س)

 طالب  9تغيب منهم يف أحد األايم 
  ؟كم عدد الطلبة احلاضرين يف ذلك اليوم

 اإلجابة: ................

 داننري  208( : مع سامر 2س)
 داننري  10صرف منها 

  ؟كم دينارا بقي معه

 اإلجابة: ................

 داننري  109( : مع تيسري 3س)
 دينار  11ومع ابنه خالد 
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 ؟الذي مع تيسري عن ما مع خالد بكم يزيد املبلغ

 اإلجابة: ................

 

 

 

 

 

 

؟السؤال     
 سؤال مشابه: ما الكسر األكرب بني الكسور اآلتية :

  (أ
1 

  (ب
1 

  (ج
1 

  (د
1 

7 5 4 3 
 

           :النتيجة
الذين اختاروا البديل الصحيح يف سؤال مشابه النتيجة : كانت النسبة املئوية للطلبة األردنيني 

 . ٪31.1بينما بلغت النسبة الدولية  ٪18.0هي 
 :  كاآليتتوزعت إجاابت الطلبة على البدائل املختلفة  

 67.2٪ )من الطلبة اختاروا البديل )أ. 
 5.1٪ الطلبة اختاروا البديل )ب( من. 

 

 األكرب الكسر حتديد/  الكسور مقارنة
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 4.4٪ )من الطلبة اختاروا البديل )ج. 
 18٪ من الطلبة اختاروا البديل )د( وهو البديل الصحيح. 
 3.1٪ من الطلبة كانت إجاابهتم مشطوبة. 
 2.1٪ من الطلبة مل يصلوا للسؤال. 

 
 إرشادات عالجية

يظهر من خالل النتائج أن معظم الطلبة يعتقدون أن الكسر األكرب هو الكسر الذي مقامه 
  .ويعين ذلك عدم إدراك الطلبة ملفهوم الكسر ,أكرب
 راجع الطلبة مبفهوم الكسر وبني هلم ذلك من خالل  متثيل الكسور ابلرسم  -

 اطلب من الطلبة متثيل جمموعة من الكسور مثل -
1 

, 
1 

, 
1 

2 3 4 
 ابستخدام األشكال مثل مستطيل مقسم إىل أجزاء:

  
 
 

استخدم شبكة مربعات واطلب من الطلبة متثيل عدد من الكسور حبيث يكون  -
 البسط متساو ليتوصلوا إىل أنه إذا كان الكسرين هلما البسط نفسه واملقام خمتلف فإن 

 1 األكرب هو الكسر الذي مقامه أصغر مثل
< 

1 
, 

2 
< 

 9 7 6 5 .وهكذا 2
البسط واملقام واليت حتتاج إىل توحيد مقامات انقش احلاالت اليت خيتلف فيها كل من  -

 .حبيث يكون مقام إحداها من مضاعفات املقامات األخرى
 .ة وانقشها مجيعها ابستخدام الرسمكلف الطلبة حل األسئلة املشاهب -

 

 أسئلة مشاهبة
 (: ما الكسر األكرب بني الكسور اآلتية : 1س)

 1  (د 1  (ج 1  (ب 1  (أ
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2 3 8 10 
 

 األصغر بني الكسور اآلتية :( : ما الكسر 2س)

  (أ
3 

  (ب
3 

  (ج
3 

  (د
3 

5 4 8 10 
 

 ( : ما الكسر األصغر بني الكسور اآلتية : 3س)

  (أ
2 

  (ب
3 

  (ج
4 

  (د
5 

3 6 12 12 
 

 

 

 

؟السؤال     
 سؤال مشابه: اشرتت هيا مجيع األغراض املوضحة أدانه 

 مقابل هذه األغراضفكم زدا دفعت 

          
 

 اإلجابة: ................

           :النتيجة

                                                           
 رم : و مظ ةقم وثل اتموةدر ف، األرمن 

 

 عشريني عددين من أكثر مجع /العشرية األعداد مجع

 رم 15
رم 2.25  رم 1.5 
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بينما  ٪11.3كانت النسبة املئوية للطلبة األردنيني الذين أجابوا عن سؤال مشابه هي 
 . ٪15.1بلغت النسبة الدولية 

  :كاآليت  إجاابت الطلبة األردنينيتوزعت 
 79.2٪ الطلبة كانت إجاابهتم غري صحيحة من. 
 5.8٪ من الطلبة كانت إجاابهتم مشطوبة. 
 3.7٪ من الطلبة مل يصلوا للسؤال. 

 إرشادات عالجية
مل يتمكن معظم الطلبة من مجع أعداد عشرية بسيطة ال حتتاج إلعادة تسمية مما يشري إىل 

 عدم معرفة الطلبة ابلقيم املنزلية لألرقام يف األعداد العشرية . 
وقراءهتا وحتديد األجزاء من عشرة واألجزاء  ةدّرب الطلبة على حتليل األعداد العشري -

 .من مئة
 .داد العشرية يف لوحة املنازلاطلب من الطلبة كتابة األع -
 .وضح للطلبة طريقة مجع األعداد العشرية عن طريق اجلمع العمودي -
بني للطلبة أنه عند اجلمع العمودي نكتب األعداد حتت بعضها حبيث تكون  -

الفاصلة العشرية يف العدد على مساواة الفاصلة العشرية يف العدد اآلخر وتكتب 
جزاء من عشرة حتت بعضها وكذلك العدد األجزاء من مئة حتت بعضها واأل

 .الصحيح
 .اطلب منهم االستعانة جبداول القيم املنزلية لتسهيل عملية اجلمع -
 .دّرب الطلبة على اجلمع الذهين حبيث يتمكن من اجلمع أفقيا أو شفواي -
 .كلف الطلبة حل األسئلة املشاهبة -

 أسئلة مشاهبة
 : اشرتى أمحد األغراض اآلتية :  (2س)

 دينار 1.75مسطرة مببلغ 
 دينار  7.00قميص مببلغ 

 دينار  2.1علبة ألوان مببلغ   

فكم دينارا دفع مقابل هذه 
 األغراض؟ 

 اإلجابة: ................
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( : لدى دينا ثالث قوارير من 1س)
 الزيت 

 لرت  3.2األوىل حتتوي 
 لرت  5.45الثانية حتتوي 

 لرت  1.12الثالثة حتتوي 
 كم لرتا من الزيت لدى دينا؟ 

 اإلجابة: ................

 : كاآليت( : قاس متيم عرض املقاعد املوجودة يف غرفة اجللوس فكانت  3س)
 ما جمموع هذه القياسات؟  3.35مرت  ،  1.1مرت   ،  2.50

 اإلجابة: ................

 

 

 
 

؟السؤال     
 وحدات  7مئات +  5آالف +  6سؤال مشابه: أي عدد يساوي 

  657 (أ
  6057 (ب
  6507 (ج
  6570 (د

 
           :النتيجة

كانت النسبة املئوية للطلبة األردنيني الذين اختاروا البديل الصحيح يف سؤال مشابه هي 
  ٪45.1بينما بلغت النسبة الدولية  44.5٪

 

 التحليلية ابلصورة العدد كتابة/   العدد كتابة
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 :  كاآليتعلى البدائل املختلفة  األردنيني توزعت إجاابت الطلبة 
 27.4٪ )من الطلبة اختاروا البديل )أ. 
 18.1٪ )من الطلبة اختاروا البديل )ب. 
 44.5٪ من الطلبة اختاروا البديل )ج( وهو البديل الصحيح. 
 6.5٪ )من الطلبة اختاروا البديل )د. 
 3.1٪ من الطلبة كانت إجاابهتم مشطوبة. 
 0.3٪ من الطلبة مل يصلوا للسؤال. 

 
 إرشادات عالجية

 أن تالحظ أن أكثر األخطاء كانت يف اختيار البديل )أ( أي أن الطلبة اعتقدوا أنه مبا
 منازل  3فإن العدد يتكون من  3األعداد املعطاة 

الذي حيتوي على آالف جيب أن يتكون نّبه الطلبة إىل هذا اخلطأ وبنّي هلم أن العدد  -
 .منازل 4من 
 انقش السؤال املشابه لسؤال الدراسة واطلب من الطلبة كتابة مكوانت هذا العدد  -

  6000آالف =  6أي : 
  500مئات =  5
 ومالحظة عدم وجود عشرات يف العدد  7واحدات =  7
 اطلب منهم مجع هذه األعداد مع مراعاة املنازل  -
 دّرب الطلبة على كتابة أعداد ابلصورة التحليلية مثل :  -

 وحدات  7عشرات +  8مئات +  5آالف +  4=  4587
6305   = 
2350  = 
8023  = 

 كلف الطلبة حل األسئلة املشاهبة  -
 

 أسئلة مشاهبة
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 وحدات  4مئات +  8آالف +  3( : أي عدد يساوي 1س)
  3084 (د 3840 (ج 3804 (ب 384 (أ

 
 وحدات  7عشرات +  6آالف +  9( : أي عدد يساوي 2س)

 9067 (د 967 (ج 9607 (ب 9670 (أ
 

 عشرات 3مئات +  6آالف +  8( : أي عدد يساوي 3س)
 8063 (د 863 (ج 8603 (ب 8630 (أ

 
 

 

 

 

؟السؤال     
 =  56×  24سؤال مشابه:  

 148 (أ
 336 (ب
 1224 (ج
 1344 (د

 
           :النتيجة

كانت النسبة املئوية للطلبة األردنيني الذين اختاروا البديل الصحيح يف سؤال مشابه هي 
  ٪35.0بينما بلغت النسبة الدولية  34.2٪

 

 منزلتني من مكون منهما كل  عددين ضرب/  الضرب
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 :  كاآليتعلى البدائل املختلفة   األردنيني توزعت إجاابت الطلبة
 20.7٪ )من الطلبة اختاروا البديل )أ. 
 20.1٪ )من الطلبة اختاروا البديل )ب. 
 17.4٪ )من الطلبة اختاروا البديل )ج. 
 34.2٪ من الطلبة اختاروا البديل )د( وهو البديل الصحيح. 
 7.2٪ من الطلبة كانت إجاابهتم مشطوبة. 
 0.5٪ من الطلبة مل يصلوا للسؤال. 

 
 
 
 
 
 

 إرشادات عالجية
 ابدأ جبدول الضرب وراجع الطلبة فيه  -
،  30×  3،  20×  2 ، 10×  2انتقل إىل الضرب ابلعشرات مثل :  -

،   50×  20،  40×  30مث ضرب عشرات يف عشرات مثل : ....... ......

...... 
بنّي للطلبة أنه عند ضرب عدد من منزلتني بعدد من منزلتني يتم الضرب أبربع  -

 خطوات : 
  ضرب األحاد ، ضرب أحاد بعشرات ، ضرب العشرات آبحاد ، مث العشرات

 ابلعشرات 
 بشكل أفقي مثل:  وضح عملية الضرب 

25  ×36  =5  ×6  +5  ×30  +20  ×6  +20  ×30  
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  دّرب الطلبة على الضرب األفقي مث اطلب منهم القيام بعملية الضرب
 العمودي ومقارنة اإلجاابت 

  اطلب منهم تربير اخلطوات اليت قاموا هبا عند إجراء عملية الضرب العمودي 
 كلف الطلبة حل األسئلة املشاهبة  -

 

 أسئلة مشاهبة
 =  35×  23( :1س)

  174 (د 105 (ج 805 (ب 115 (أ
 

 =  67×  40( : 2س)
  1028 (د 520 (ج 2680 (ب 268 (أ

 
 =  35×  35( : 3س)

 335 (د 175 (ج 280 (ب 1225 (أ
 

 

؟السؤال     
  37 - 600سؤال مشابه: 

 اإلجابة: ................

           :النتيجة
بينما  ٪33.2للطلبة األردنيني الذين أجابوا عن سؤال مشابه هي  املئويةكانت النسبة 

  ٪35.1بلغت النسبة الدولية 
 : كاآليت  إجاابت الطلبة األردنينيتوزعت 

 

 منازل 3 من عدد من منزلتني من عدد طرح / الطرح
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 61.1٪ الطلبة كانت إجاابهتم غري صحيحة من. 
 5.0٪ من الطلبة كانت إجاابهتم مشطوبة. 
 0.7٪ لطلبة مل يصلوا للسؤالمن ا. 

 
 إرشادات عالجية

يظهر من النتائج أن حوايل ثلثي الطلبة مل يستطيعوا حل السؤال أي مل يستطيعوا طرح عدد 
 . 100مكون من منزلتني من عدد من مضاعفات 

إذن حيتاج الطلبة التدريب على الطرح ابالستالف وقبل ذلك حيتاج الطلبة التدرب على 
 احلساب الذهين . 

 ، ...8- 15،  6-9، مثل 18ابلطرح ضمن العدد ابدأ مبراجعة الطلبة  -
 ابدأ بتدريب الطلبة على الطرح الذهين ضمن منزلتني مثل :  -

=  5- 40،  40=  10- 50( = 5مث اطرح من الناتج  10= )اطرح  15 - 50
35  
) بنّي للطلبة أنه ميكن طرح  68=  2 – 70=  2 – 10 – 80=  12 – 80

 .(عشرات ابلعد التنازيل آحاد من
  50=  20 - 70راجع الطلبة بطرح العشرات مثل :  

،  30 - 100،       20 - 100،     10 -100وكذلك مكمالت املئة : 
 ....اخل 

 انتقل إىل طرح عشرات من مئات مثل : -
600 - 20  =500 +100 - 20  =500  +80  =580  

 كلف الطلبة حل مزيد من التدريبات الذهنية  -
 بني هلم طريقة الطرح إبعادة التسمية )االستالف(  -
 اطلب منهم حل السؤال املشابه لسؤال الدراسة أبكثر من طريقة  -
 كلف الطلبة حل األسئلة املشاهبة ابالستالف أو أبي طريقة ذهنية صحيحة  -
 اطلب منهم التحقق من عملية الطرح  -
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 أسئلة مشاهبة

 =  56 - 500( : 1س)
 ................اإلجابة: 

 
 =  19 - 300( : 2س)

 اإلجابة: ................

 
  45 -800( : 3س)

 اإلجابة: ................

 

 

 

 

؟السؤال     
 كعكات .  9كعكة لضيوفها، أكل الضيوف   20سؤال مشابه: صنعت آالء 

  ؟كم عدد الكعكات املتبقية عند آالء
 اإلجابة: ................

           :النتيجة
بينما  ٪58.5مشابه هي  عن سؤالللطلبة األردنيني الذين أجابوا  املئويةكانت النسبة 

  ٪63.5بلغت النسبة الدولية 

 

 عددين طرح تتضمن مسألة حل/  املسألة حل
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  :كاآليتتوزعت إجاابت الطلبة األردنيني  
 35.7٪ الطلبة كانت إجاابهتم غري صحيحة من. 
 5.0٪ من الطلبة كانت إجاابهتم مشطوبة. 
 0.7٪ من الطلبة مل يصلوا للسؤال. 

 إرشادات عالجية
( من  ٪40.0من خالل النظر لنتائج الطلبة واليت تدل على أن عددا غري قليل )حوايل 

الطلبة مل يستطيعوا حل مسألة تتضمن طرح عدد من منزلة واحدة من عدد من مضاعفات 
10 . 

أن الطلبة مل يفهموا املطلوب من املسألة  ورمبا كان الضعف يف القراءة ، لذا حيتاج  ويبدو
 الطلبة التدريب على قراءة املسألة وتفسريها واتباع اخلطوات الالزمة حلل املسألة 

اخلاصة مث كتابة خطوات حل  ماطلب من الطلبة يف كل مرة التعبري عن املسالة بلغته -
 املسألة بتحديد : 

مث التحقق من صحة ,  تنفيذ احلل ,  خطة احلل ,  املطلوب , طيات املع
 احلل 

 كلف الطلبة حل السؤال املشابه لسؤال الدراسة  -
 كلف الطلبة حل األسئلة املشاهبة ابتباع اخلطوات املذكورة سابقا -

 أسئلة مشاهبة
 داننري  9دينارا ، اشرتى قميص مببلغ  20( : مع وليد 1س)

  ؟كم دينارا بقي معه  
 اإلجابة: ................

 
 شتلة .  18شتلة زيتون ، زرع يف اليوم األول  30( : أراد معتز أن يزرع 2س)
  ؟كم عدد الشتالت املتبقية اليت جيب عليه أن يزرعها     

 اإلجابة: ................
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 .  25وعالمة نورا  40( : عالمة سوسن يف امتحان الرايضيات 3س) 
  ؟كم تزيد عالمة سوسن عن عالمة نورا      

 اإلجابة: ................

 

 

 

 

 

 

 

؟السؤال     
 =  35×  5سؤال مشابه:   

 اإلجابة: ................

           :النتيجة
عن سؤال مشابه هي إجابة صحيحة للطلبة األردنيني الذين أجابوا  املئويةكانت النسبة 

 . ٪50.7بينما بلغت النسبة الدولية  46.9٪
  :كاآليت  إجاابت الطلبة األردنينيتوزعت 

 

 واحدة منزلة من بعدد منزلتني من عدد ضرب/  الضرب
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 47.2٪ الطلبة كانت إجاابهتم غري صحيحة من. 
 4.6٪ ن الطلبة كانت إجاابهتم مشطوبةم. 
 1.3٪ من الطلبة مل يصلوا للسؤال. 

 
 إرشادات عالجية

من املمكن أن يكون سبب عدم قدرة الطلبة على ضرب عدد من منزلتني بعدد من منزلة 
 واحدة هو عدم حفظهم جلدول الضرب 

 راجع الطلبة جبدول الضرب  -
ساعد الطلبة ابتباع اسرتاتيجيات حلفظ اجلدول مثل املضاعفة والتنصيف فمثال ربط  -

هي  5×  8( وايضا  5×  2هي ضعف  5× 4)  4ابلضرب يف  2الضرب يف 
 وهكذا  5×  4ضعف 

 وهكذا  6×  10هي نصف  6×  5
 500= 100× 5وهذه نصف  50×  5هي نصف  25×  5
 ول ببعضها  بني أيضا أن الضرب تبديلي لربط اجلدا -
 يف تساعدهم واليت الذهنية احلساابت على ليعتادوازود الطلبة ابملزيد من التدريبات  -

  احلسابية العمليات إجراء
 وضح طريقة ضرب عدد من منزلتني بعدد من منزلة واحدة ابستخدام التوزيع مثال : -

24 ×5  =20  ×5  +4  ×5  
 أعط الطلبة تدريبات على الضرب واطلب منهم حساهبا ذهنيا  -
 املشابه ابلطريقة اليت يروهنا  عن السؤالاطلب منهم اإلجابة  -
 درب الطلبة على الضرب العمودي  واطلب منهم التأكد من الناتج بطرق خمتلفة  -
 كّلف الطلبة حل األسئلة املشاهبة بعدة طرق  -

 أسئلة مشاهبة
 =  25×  6( : 1س)

 اإلجابة: ................
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 =  30×  7( : 2س)

 اإلجابة: ................

 
 =  75×  4( : 3س)

 اإلجابة: ................

 

 

 

 

؟السؤال     
  691     861     637      816مشابه: سؤال 

 اكتب األعداد أعاله ابلرتتيب من األصغر إىل األكرب 

---------       -----------       -----------     ---------- 
 األكرب       األصغر                                              

           :النتيجة
عن سؤال مشابه هي إجابة صحيحة للطلبة األردنيني الذين أجابوا  املئويةكانت النسبة 

 .٪68.9بينما بلغت النسبة الدولية  63.6٪
 : كاآليت  إجاابت الطلبة األردنينيتوزعت  

 33.6٪ الطلبة كانت إجاابهتم غري صحيحة من. 

 

 منازل 3 من أعداد ترتيب/  والرتتيب املقارنة
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 2.3٪ من الطلبة كانت إجاابهتم مشطوبة. 
 0.5٪ من الطلبة مل يصلوا للسؤال. 

 إرشادات عالجية
 3من  يتكون كال منهايالحظ من النتائج أن حوايل ثلث الطلبة ال يستطيعون ترتيب أعداد 

 منازل وحيتاج ذلك إىل مراجعة املقارنة والرتتيب وتذكري الطلبة ابلقيمة املنزلية . 
 منازل :  3راجع الطلبة ابلقيمة املنزلية لألعداد ومن ضمنها األعداد ذات  -

  612،    365،   206د اآلتية : يف األعدا 6ما قيمة الرقم 
، .....  333،   784،  489،   325اكتب األعداد اآلتية ابلصورة التحليلية : 

 اخل 
   58،   19   56،   91رتب األعداد اآلتية من األصغر إىل األكرب : 
   92،   69،   59،   63رتب األعداد اآلتية من األكرب إىل األصغر : 

طلبة يستطيعون ترتيب أعداد من منزلتني ارجع إىل السؤال املشابه بعد التأكد من أن ال
 واطلب من الطلبة حله 

 بنّي للطلبة أن املقارنة تبدأ من املنزلة اليت على اليسار واطلب من الطلبة تربير ذلك  -
 انقش السؤال مع الطلبة :  -

عليهما  اسأل ما العدد الذي مئاته أصغر عندما جيد الطلبة أن هناك عددين ينطبق
ذلك ، اسأل عن أيهما عشراته أصغر ، اطلب منهم املقارنة بينهما مث انتقل للعددين 

 اآلخرين ليعتاد الطلبة على السرعة يف ترتيب األعداد 
كّلف الطلبة حل األسئلة املشاهبة وكرر اسئلة مماثلة لتتأكد من أن الطلبة ميتلكون  -

 املهارة ويقومون بذلك بوقت قصري 
     مشاهبةأسئلة 

 
 427         523        481        532( :  1س) 
 

 اكتب األعداد أعاله ابلرتتيب من األصغر إىل األكرب. 

---------      ---------      ----------     ---------- 
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 األكرب                             األصغر                    
   

  282      729    246     792( : 2س)
  

 اكتب األعداد أعاله ابلرتتيب من األكرب إىل األصغر.

---------      ---------      ----------     ---------- 
 األصغر                           األكرب                     

 
   259      530      601      295( :  3س)

 

 عداد أعاله ابلرتتيب من األكرب إىل األصغر اكتب األ

---------      ---------      ----------     ---------- 
 األصغر                           األكرب                     

 
 
 
 

؟السؤال     
 دينارا                    315مع هدى و دينارا                285سؤال مشابه: مع اندر 

 دينارا  314دينارا           ومع ليلى  492ومع كمال  
  ؟أ ( من معه أكرب مبلغ

 -------------اإلجابة : 
  ؟النقودمبلغ من  دينار زايدة ، فهل سيكون لديها أكرب 100ب ( إذا حصلت ليلى على 

 ) ضع عالمة يف مربع واحد  (       
 نعم □

 ال □

 

 منازل 3 من أعداد مقارنة/  األعداد مقارنة
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 اذكر ملاذا تعتقد ذلك .
           :النتيجة

سؤال مشابه يف الفرع )أ( إجابة صحيحة عن للطلبة األردنيني الذين أجابوا  املئويةكانت النسبة 
 .٪70.9بينما بلغت النسبة الدولية  ٪68.0هي 

 : كاآليت  األردنينيإجاابت الطلبة توزعت  
 26.9٪ الطلبة كانت إجاابهتم غري صحيحة من. 
 4.3٪ طوبةمن الطلبة كانت إجاابهتم مش. 
 0.7٪ من الطلبة مل يصلوا للسؤال. 

عن سؤال مشابه يف الفرع  إجابة صحيحة للطلبة األردنيني الذين أجابوا املئويةوكانت النسبة 
 .٪32.3بينما بلغت النسبة الدولية  ٪25.4)ب( هي 

 : كاآليت  إجاابت الطلبة األردنينيتوزعت  
 70.4٪ الطلبة كانت إجاابهتم غري صحيحة من. 
 3.0 ٪ت إجاابهتم مشطوبةمن الطلبة كان. 
 1.1٪ من الطلبة مل يصلوا للسؤال. 

 
 إرشادات عالجية

عاجل أوال موضوع املقارنة كما مت يف السابق مبقارنة األعداد وترتيبها وذلك ابلتذكري ابلقيم املنزلية 
االنتقال  مث( أرقام 3 من مكون العدد حالة يف) أكرب مئاته الذيوأن العدد األكرب هو العدد 

  .للعشرات ومقارنتها مث اآلحاد
رع )ب( ،وقد يكون سبب ذلك أن الطلبة مل الضعف لدى أكثرية الطلبة يف اختيارهم الفظهر 

وا السؤال بشكل كامل، أو مل يفهموا املطلوب من السؤال، ابلرغم من أن السؤال يتطلب ؤ يقر 
 إضافة عدد ألحد هذه األعداد مث املقارنة مرة أخرى. 

اطلب من الطلبة حل السؤال املشابه وبعد مساعدة الطلبة الذين ال يستطيعون املقارنة اطلب 
من اجلميع حتديد املطلوب يف الفرع )ب( مث مقارنة العدد األكرب الذي حصلوا عليه يف الفرع 

 )أ( مع العدد الذي جرى عليه التعديل 
 ؟اسأل الطلبة من معه أكرب مبلغ يف الفرع )أ(
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  ؟100املبلغ الذي مع ليلى بعد أن أضيف له كم أصبح 
 قارن العددين 

  كّلف الطلبة حل األسئلة املشاهبة وانقشها بعد انتهاءهم من احلل
 أسئلة مشاهبة

  462( : جمموع عالمات هبة يف مخس مواد هو 1س)
  322وجمموع عالمات مسر 

  291وجمموع عالمات علي 
  321وجمموع عالمات مصطفى 

  ؟على أكرب جمموعأ ( من حصل 
 اإلجابة: ................

  ؟عالمة إضافية ، فهل ستحصل مسر على أعلى عالمات 100ب ( حصلت مسر على 
 ) ضع عالمة يف مربع واحد (      

 نعم □

 ال    □
 اذكر ملاذا تعتقد ذلك.   

 دينارا 632( : راتب ران الشهري 2س)
 دينارا  545   وراتب ندى   

 دينارا  412 وراتب خالد    
 دينارا 554  وراتب زيد     

  ؟أ ( من راتيه أكثر
 اإلجابة: ................

 ؟أعلى راتبدينار ، فهل سيصبح راتبه  200ب ( حصل خالد على ترقية فزاد راتبه 
 ) ضع عالمة يف مربع واحد (.     

 نعم □

 ال    □
 .اذكر ملاذا تعتقد ذلك
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 صفحات  210( : بلغ عدد الصفحات اليت قرأها حممود من قصة 3س)

 صفحة  189  وقرأت هند  
 صفحة 159وقرأت سوسن 

 صفحة  301   وقرأ عمر   
  ؟أ ( من منهم قرأ أكرب عدد من الصفحات

 اإلجابة: ................

 ؟ األكربصفحة زايدة ، فهل سيكون عدد الصفحات اليت قرأها  100ب ( إذا قرأ حممود 
 ) ضع عالمة يف مربع واحد (      

 نعم □

 ال    □
 .اذكر ملاذا تعتقد ذلك

 
 

 

؟السؤال     
 سجادات                 3سؤال مشابه: اشرتى سيف 

   
 
  ؟ما إمجايل طول السجادات الثالثة اليت اشرتاها سيف 

 مرتا اإلجابة: ................

 

 األطوال مجع/  اجلمع

وتر  5 وتر  3  وتر  2   
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           :النتيجة
عن سؤال مشابه هي إجابة صحيحة للطلبة األردنيني الذين أجابوا  املئويةكانت النسبة 

 .٪60.5بينما بلغت النسبة الدولية  55.4٪
  :كاآليتتوزعت إجاابت الطلبة األردنيني   

 39.0٪ الطلبة كانت إجاابهتم غري صحيحة من. 
 3.5٪ من الطلبة كانت إجاابهتم مشطوبة. 
 2.1٪ من الطلبة مل يصلوا للسؤال. 

 
 إرشادات عالجية

 3من الطلبة مل يستطيعوا حل املسألة املتضمنة مجع  ٪45.0 ما يقاربمن املالحظ أن 
 أعداد من منزلة واحدة والذي ميكن أن يفسر بعدم فهم املطلوب 

دّرب الطلبة على مسائل خمتلفة حبيث تتكون لديهم القدرة على التعامل مع لغة  -
 الرايضيات 

 اطلب منهم حل السؤال املشابه وحاول استكشاف نقاط الضعف يف حل املسألة -
 واكتشاف الكلمات غري املألوفة لديهم 

اطلب من الطلبة ذوي املستوى املتدين قراءة املسألة لتدريبهم على القراءة واطلب  -
منهم تفسري املسألة بلغتهم مث اطلب منهم حتديد معطيات السؤال واملطلوب واحلل 

 املقرتح 
 كّلف الطلبة حل األسئلة املشاهبة  -
 أتكد من اتباع الطلبة خلطوات حل املسألة  -
 ،.....9+5، 8+6،  5+3، مثل: 18راجع الطلبة ابجلمع ضمن العدد  -

 أسئلة مشاهبة
  ( : اشرتت اتال ثالث خزائن للكتب1س) 
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  ؟ما إمجايل عرض اخلزائن الثالثة اليت اشرتهتا اتال
 مرتا  ................اإلجابة:  

 ( : لدى هال ثالث إطارات للصور 3س)
 سم  60سم ،  40سم ،  30  

ما إمجايل أطوال اإلطارات الثالثة  اليت مع 
  ؟هال

 سم اإلجابة: ................

 ( : رسم متيم مثلث 2س)
 سم  8سم ،  6سم ،  4اطوال األضالع  

ما إمجايل أطوال األضالع الثالثة اليت 
  ؟رمسها متيم

سماإلجابة: ................ 

 
 

  

وتر  3 وتر  2  وتر  1   
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 يقب  ط  ت  /األعداد
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؟السؤال     
 بدأت مجيلة العد ابألربعات حيث كتبت:  
8 ،12 ،16 ،20 

 ما الرقم التايل الذي جيب عليها أن تكتبه؟   
 اإلجابة:.........................

 

           :النتيجة
،  ٪47.2إجابة صحيحة عن السؤال  أجابوابلغت النسبة املئوية للطلبة األردنيني الذين 

 .٪56.0لإلجابة الصحيحة النسبة الدولية وبلغت 
 :كاآليتتوزعت إجاابت الطلبة األردنيني  

 47.2٪  صحيحة إجاابهتم كانت.  
 1.7٪ ( أي مل يتقيد بنص السؤال 28،32،36استمر يف كتابة النمط ، )...، 
 46.8٪   كتب أية إجابة غري صحيحة )مبا يف ذلك حل مشطوب، أو ممسوح، أو

 .(أو غري مقروءة، أو حل ال يتفق مع املطلوب -خرابيش -خطوات مشوشة
 6.0٪  .حذف السؤال 
 0.1٪ مل يصل منهم للسؤال .  

النسبة  أدىن مننسبة الطلبة األردنيني الذين أجابوا إجابة صحيحة عن السؤال  أنيالحظ 
 الدولية.

 
 
 
 
 

 

 أربعات العد/ القفزي العد
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 إرشادات عالجية
يعود السبب يف تدين نسبة من أجاب إجابة صحيحة من الطلبة األردنيني إىل عدد من 

 األسباب منها:
عدم انتباه بعض الطلبة  إىل نص السؤال، فأكمل النمط دون االنتباه إىل أن  .1

 املطلوب عددا واحدا.
األعداد املطلوبة، فكتبوا أعدادا كيف ما مل يدرك بعض الطلبة  وجود منط معني يف  .2

 كتب أية إجابة. وعند مناقشة أسئلة مشاهبة يفضل:  ٪46.0اتفق، وهذا يفسر أن 
 البدء حباالت بسيطة مثل العد اثنينات، مث ثالاثت. -
عرض مشهد ألرنب  يقفز على خط األعداد )إن أمكن( لتوضيح معىن العد  -

 القفزي.
غري احلميدة يف الدراسة بصورة  بعض العادات مساعدة الطلبة على التخلص من -

 عامة مثل التسرع يف اإلجابة.
 " املشار إليها سابقا.اإلجراءات العامة يف التدريستطبيق " -

 أسئلة مشاهبة
 :(1س)

 بدأ مجيل العد اثنينات فكتب: 
8،6،4،2       

 ما العدد التايل الذي جيب عليه أن يكتبه؟  
 .......................اإلجابة: 

 
  :(2س)

 بدأت رمي العد ثالاثت حيث كتبت: 
         6  ،9  ،12  ،15 

 ما العدد التايل الذي جيب عليها أن تكتبه؟  
 اإلجابة: ..............................
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 :(3س)
 بدأ علي العد ابلستات حيث كتب:

 6 ،12 ،18  ،24         
 ما العدد التايل الذي جيب عليه أن يكتبه؟  

 اإلجابة: ...................
 

 مالحظة : ميكن الطلب إىل الطلبة كتابة عدد من األعداد وليس عددا واحدا فقط.
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؟السؤال     
 مثرة خوخ. 16مع أمحد 

 مثرات. 4أكل منها 
 املتبقية ابلتساوي على سلتني.مث قسم مثرات اخلوخ 

 كم عدد مثرات اخلوخ اليت وضعها أمحد يف كل سلة؟ 
 6 (أ

 8 (ب
 10 (ج
 12 (د

           :النتيجة
بلغت النسبة املئوية للطلبة األردنيني الذين اختاروا اإلجابة الصحيحة عن سؤال مشابه 

 . ٪41.7النسبة الدولية لإلجابة الصحيحة ، وبلغت  40.7٪
  :كاآليتعلى البدائل املشاهبة   الطلبة األردنينيإجاابت توزعت 
 40.7٪ .اختاروا البديل ) أ( وهو البديل الصحيح 
 9.2٪   .  )اختاروا البديل   ) ب 
 9.4٪            )اختاروا البديل  )ج 
 36.1٪)اختاروا البديل ) د 
 4.5٪ .حذفوا السؤال 
 0.1٪   .مل  يصلوا السؤال  

 بصورة صحيحة من الطلبة األردنيني أدىن من النسبة الدولية.يالحظ أن نسبة من أجاب 
 

 

 

 عمليتني تتضمن مسائل حل
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 إرشادات عالجية
قد يتسبب طول السؤال وتضمينه أكثر من عملية مشكلة لطالب الصف الرابع، عدا عن 

 :أييتو تنفيذ ما  أسئلة مشاهبةضعف بعضهم رمبا ابلطرح والقسمة، يفضل مناقشة 
 كعرض نقود وتنفيذ ما جاء ابلسؤال.تنفيذ مسألة بسيطة عمليا أمام الطلبة   -
 متثيل السؤال ابلرسم لتوضيحه للطلبة. -
 .18مراجعة الطلبة حبقائق الطرح ضمن العدد  -
 مراجعة الطلبة حبقائق الضرب والقسمة. -
 " املشار إليها  سابقا.اإلجراءات العامة يف التدريستطبيق " -

 أسئلة مشاهبة
قطع، مث قسم قطع احللوى املتبقية على كل  4قطعة حلوى أكل منها  14مع خالد  :(1)س

 من علي وسامي ابلتساوي.
 كم قطعة حلوى أيخذ كال من علي وسامي؟

 5 (د 7 (ج 10 (ب 18 (أ
 

لعب منها، ووزع ما تبقى على أصدقائه  4لعبة ، أعطى أخاه  24: اشرتى وليد (2س)
 األربعة ابلتساوي.

 ؟كم لعبة أيخذ كل صديق       
   5 (د 6 (ج 7 (ب 20 (أ

 
كرات أخرى، وزع خالد مجيع الكرات على   6كرة، أعطاه صديقه   18خالد :  مع (3س)

 سالت ابلتساوي. 3
 كم كرة يضع يف كل سلة؟  

 8 (د 6 (ج 4 (ب 3 (أ
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؟السؤال     
 

 

 

 

  .الزهور من نوع كل  من واحدة ابقة هدى اشرتت

   انفقته؟ الذي املبلغ هو فما

 زد...........................  اإلجابة

           :النتيجة
، ٪24.2 إجابة صحيحة عن السؤال أجابوابلغت النسبة املئوية للطلبة األردنيني الذين 

 .٪27.6النسبة الدولية لإلجابة الصحيحة وبلغت 
 :كاآليتتوزعت إجاابت الطلبة األردنيني  

 24.2٪  .إجابة صحيحة 
 65.9٪  ،بلغت نسبة من كتب أية إجابة غري صحيحة )مبا يف ذلك حل مشطوب

، أو حل ال يتفق مع مقروءةأو غري  -خرابيش -أو ممسوح، أو خطوات مشوشة
  .(املطلوب

 6.7٪   .نسبة من حذف السؤال 
 3.3٪   .من مل يصل للسؤال 

 
                                                           

 رم : و مظ ةقم وثل اتموةدر ف، األرمن 

 

 عشرية أعداد 3 مجع على مسألة حل – اجلمع

 زهور للبيع

 زد  2.30            وسن       سال

 زد  3.30                    الورد      

 زد  2.40                 التوليب   
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 إرشادات عالجية
يالحظ ارتفاع نسبة الطلبة األردنيني الذين أجابوا إجابة غري صحيحة )حوايل ثالثة أرابع 

عدم اتقان الطلبة عملية اجلمع على األعداد العشرية، أو حىت  إىلالطلبة(، ورمبا يعود ذلك 
مع إعادة التسمية )أو التجميع(، ويالحظ هنا وضوح  18مجع األعداد العادية ضمن 

السؤال من جهة ، وكتابة كل عدد من رقم صحيح واحد ورقمني عشريني، لذا فعند مناقشة 
 أسئلة مشاهبة يتم:

  -دون كتابة –، والرتكيز عليها شفواي 18من العدد مراجعة الطلبة حبقائق اجلمع ض -
 مثال. 9و  8كأن نسأل ما جمموع 

 مراجعة الطلبة جبمع األعداد العشرية. -
فهم املسألة، البحث عن حل ، تنفيذ احلل، التأمل أو تطبيق خطوات حل املسألة ) -

 مراجعة احلل(.
و الطرح، ففي الرتكيز على ترتيب األعداد سواء صحيحة أو عشرية يف اجلمع أ -

األعداد الصحيحة تكتب اآلحاد أسفل اآلحاد والعشرات أسفل العشرات، وهكذا، 
ويف األعداد العشرية يضاف إىل ما سبق كتابة العالمة العشرية أسفل العالمة العشرية 

أسفل األجزاء من  100، واألجزاء من 10أسفل األجزاء من  10، واألجزاء من 
 جداول املنازل لتوضيح ذلك.وهكذا، وميكن استخدام  100
 " املشار إليها سابقااإلجراءات العامة يف التدريستطبيق " -

 أسئلة مشاهبة
 : (1)س

  
           

  
 

   ؟كم كيلو مرتا سار خالد يف  األايم الثالثة
 اإلجابة :...................... كيلو مرت.

 املسافة اليت سارها  خالد 
كيلومرت  4.60يف اليوم األول                 
كيلومرت  3.70يف اليوم الثاين                  
مرتو كيل  5.30يف اليوم الثالث                
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 :(2)س
 
 
 
 

 
 من كل نوع من القصص.شرتت مليس جمموعة واحدة ا
 فما هو املبلغ الذي أنفقته مليس؟ 

 اإلجابة:........................ زد.
 
 :(3)س
 
 
 
 
 
 

 األايم األربعة؟ ما مقدار ما صرفه سعيد يف
 اإلجابة: .................. زد

 

 

 

 
                                                           

 رم : و مظ ةقم وثل اتموةدر ف، األرمن 

 قصص جمموعات مثن
 زد 4.70              مصّورة قصص
 زد 2.80               قصرية قصص
 زد 3.90             اترخيية قصص

 سعيد مصروفات
 زد 2.40      األول اليوم يف
 زد 3.20     الثاين اليوم يف
 زد 3.70     الثالث اليوم يف
 زد 2.90     الرابع اليوم يف
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؟السؤال     
 سؤال مشابه: :يرمز احلرف "ن" إىل عدد حبات الربتقال اليت كانت مع لني.

 برتقاالت لعلي. 5أعطت لني 
 مع لني اآلن؟  اليت ربتقالالفكم عدد حبات 

 5ن +  (أ
 5 -ن  (ب
 5× ن  (ج
 5÷ ن  (د

           :النتيجة
بلغت النسبة املئوية للطلبة األردنيني الذين اختاروا اإلجابة الصحيحة عن سؤال مشابه 

 . ٪56.9النسبة الدولية لإلجابة الصحيحة  ، وبلغت 54.9٪
  :كاآليتعلى البدائل املشاهبة   إجاابت الطلبة األردنينيتوزعت 
 اختاروا البديل ) أ(. 18.4٪
 اختاروا البديل )ب(  وهو البديل الصحيح.   54.9٪
 .)ج(اختاروا البديل  13.8٪

 .د(وا البديل )اختار 8.2٪
 حذفوا السؤال. 4.1٪
 مل  يصلوا السؤال.  0.6٪

يالحظ أن نسبة الطلبة األردنيني الذين أجابوا عن السؤال بصورة صحيحة أدىن من النسبة 
 الدولية.

 

 

 

 رمز تتضمن مسألة حل - ابلرموز التعبري
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 إرشادات عالجية
، ورمبا بصورة صحيحة حوايل نصف الطلبة األردنيني مل جييبوا عن هذا السؤاليالحظ هنا أن 

يعود ذلك إىل عدم ألفتهم بصورة كبرية ابستخدام الرموز مكان األرقام ، أو ضعف فرص 
 إىل طرح ، لذا عند مناقشة أسئلة مشاهبة يُركز على:  أعطتالتعرض هلا،  ورمبا بعضهم مل يرتجم 

ائل مشاهبة، مع استخدام األحاجي و"احلزازير" . مثل: مع تدريب الطالب على مس -
 كرات زايدة على ما مع أمحد، كم كرة مع صديقه؟    3أمحد م كرة ومع صديقة 

 الرتكيز عند حل املسائل على معىن املفردات اليت يُعرب عنها ابلطرح ، وكذلك اجلمع -
 " املشار إليها سابقا.اإلجراءات العامة يف التدريستطبيق " -

 أسئلة مشاهبة
 :(1س)

 يرمز احلرف "م " إىل عدد الكرات اليت كانت مع سيف
 كرات.  7أعطى زميله عمر 

 فكم عدد الكرات مع سيف اآلن؟
 7÷ م  (د 7× م   (ج 7 - م  (ب 7م +  (أ

 

 :(2س)
 يرمز احلرف " ل" لعدد األقالم اليت كانت مع ليلى.

 أقالم. 3أخذت من صديقتها مسر 
 اآلن؟فكم عدد األقالم مع ليلى 

 3÷ ل  (د 3× ل   (ج 3 -ل   (ب 3ل +  (أ
 

 :(3س)
 يرمز احلرف "ص" لعدد صفحات قصة مع أمحد.

 صفحات من القصة. 9قرأ أمحد 
 كم عدد صفحات القصة اليت مل يقرأها أمحد؟

 9÷ ص  (د 9× ص  (ج 9 -ص   (ب 9ص +  (أ
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؟السؤال     
  .اآلن العصري من لرتا 0.4  على اإلانء هذا حيتوي لرت،  سعته إانء فيصل مع
 اإلانء؟ مللء املطلوبة اإلضافية العصري كمية  هي فما

 لرتا: ................ اإلجابة
           :النتيجة

،  ٪14.6إجابة صحيحة عن السؤال  أجابوابلغت النسبة املئوية للطلبة األردنيني الذين 
 .٪21.4لإلجابة الصحيحة النسبة الدولية  وبلغت

 :كاآليتتوزعت إجاابت الطلبة األردنيني  
 14.6٪ صحيحة إجابة أجابوا . 
 74.8٪   كتب أية إجابة غري صحيحة )مبا يف ذلك حل مشطوب، أو ممسوح، أو

 ، أو حل ال يتفق مع املطلوب(. مقروءةأو غري  -خرابيش -خطوات مشوشة
 9.6٪   .حذف السؤال 
 1.1٪  .مل يصل منهم للسؤال 

 
 إرشادات عالجية

تظهر النتائج أن نسبة منخفضة من الطلبة األردنيني قد أجابوا إجابة صحيحة عن هذا 
السؤال. ورمبا يعود ذلك إىل عدد من األسباب منها ما يتعلق بفهم السؤال، بل ورمبا القدرة 

على قراءة نصه، ومنها ما يتعلق إبجراء عملية طرح كسر من عدد صحيح. ورمبا تؤدي 
ة إىل عالج ضعف الطلبة يف مثل اآلتيللمسألة مع مراعاة إلجراءات  أسئلة مشاهبةمناقشة 

 هذه املسألة:
 مراجعة الطلبة بطرح عدد عشري من عدد صحيح من خالل أمثلة. -
    مناقشة أمثلة تستخدم فيها النقود، وميكن طرح أسئلة شفوية على ذلك مثال:  -

ا، كم قرشا يبقى قرش 40دينار اشرتيت دفرت ب   -اختار أحد طالب فصلك -مع 

 

 صحيح عدد من عشري كسر  طرح على مسألة حل/ الطرح
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 متثل قرشا 40 وأن، دينار 1قرش =  100أوال أن الطلبة يعرفون أن  أتكد  معك؟
 .الدينار من 0.4

 " املشار إليها  سابقا.اإلجراءات العامة يف التدريستطبيق " -
 

 أسئلة مشاهبة
 : (1س)

 لرتا من العصري اآلن. 0.8لرت. حيتوي هذا اإلانء على   1مع مها إانء سعته 
 ضافية املطلوبة مللء اإلانء؟اإلفما هي كمية العصري 

 اإلجابة: ................ لرتا.
 

 : (2س)
 لرتا من املاء اآلن. 0.6لرت. حيتوي هذا اإلانء على   1مع عون إانء سعته 

 فما هي كمية املاء اإلضافية املطلوبة مللء اإلانء؟
 اإلجابة: ................ لرتا.

 
 : (3س)

 لرتا من املاء اآلن. 0.7لرت. حيتوي هذا اإلانء على   1إانء سعته  سعد معه
 فما هي كمية املاء اإلضافية املطلوبة مللء اإلانء؟

 اإلجابة: ................ لرتا.
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؟السؤال     
 .زد 4.6 مببلغ عصري اشرتت. زد 10 رمي مع: مشابه سؤال

 املال؟ من رمي مع تبقى كم
  زد 5.4 (أ

  زد 4.5 (ب
 زد 6.4 (ج
 زد 14.6 (د

           :النتيجة
،  ٪33.4بلغت النسبة املئوية للطلبة األردنيني الذين اختاروا اإلجابة الصحيحة عن سؤال مشابه

 .   ٪33.0النسبة الدولية وبلغت 
  :كاآليتعلى البدائل املشاهبة   إجاابت الطلبة األردنينيتوزعت 
 33.4٪ .اختاروا البديل )أ( وهو البديل الصحيح 
 26.6٪   .)اختاروا البديل )ب 
 20.9٪ .)اختاروا البديل )ج 
 11.9٪.)اختاروا البديل )د 
 5.6٪ .حذفوا السؤال 
 1.7٪.مل  يصلوا السؤال 

: يالحظ أن نسبة الطلبة األردنيني الذين أجابوا عن السؤال بصورة صحيحة أعلى من مالحظة
 النسبة الدولية. 

ومع ذلك، جيب عدم االستهانة بنسب الطلبة األردنيني الذين مل جييبوا عن السؤال بصورة 
على  صحيحة، فهناك أخطاء يف طرح عدد عشري من عدد صحيح مما يتطلب استمرار الرتكيز

اإلجراءات العامة يف ملهارة وعلى ترتيب األعداد عند اجلمع أو الطرح. و تطبيق هذه ا
 املشار إليها سابقا.  التدريس

                                                           
 رم : و مظ ةقم وثل اتموةدر ف، األرمن 

 

 العشرية الكسور على مسائل حل/ األعداد طرح
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؟السؤال     

 لتكون اجلملة العددية صحيحة؟ ∆ ما قيمة العدد 
6  +15    =∆   +10  

 11 (أ
 21 (ب
 25 (ج
 31 (د

 
           :النتيجة

بلغت النسبة املئوية للطلبة األردنيني الذين اختاروا اإلجابة الصحيحة عن سؤال مشابه 
 . ٪26.5النسبة الدولية لإلجابة الصحيحة ، وبلغت  23.0٪

  :كاآليتعلى البدائل املشاهبة   إجاابت الطلبة األردنينيتوزعت 
 23.0٪ .اختاروا البديل )أ( وهو البديل الصحيح 
 31.4٪   .)اختاروا البديل )ب 
 9.5٪ .)اختاروا البديل )ج 
 8.7٪.)اختاروا البديل )د 
 6.1٪ .حذفوا السؤال 
 1.3٪  .مل  يصلوا السؤال 

يالحظ أن نسبة الطلبة األردنيني الذين أجابوا عن السؤال بصورة صحيحة أدىن من النسبة 
 الدولية.

 
 
 

 

 مبجهول عددية مجلة حل/  املفتوحة اجلمل
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 إرشادات عالجية
أن طلبة الصف الرابع يعانون من مشاكل مع الرموز، وابلتايل قد ال يفهموا جيدا مثل  يبدو

مناقشة عند هذا السؤال، كما أن بعضهم ال يتقن مهارة اجلمع بصورة مناسبة، لذا يفضل 
 أسئلة مشاهبة مع :

والرتكيز على احلساب  18مراجعة الطلبة حبقائق اجلمع والطرح شفواي ضمن العدد  -
 الذهين.

،  8+9زائد ما معي يساوي 6تقدمي أسئلة على شكل أحجيات أو "حزازير"، مثال:  -
 كم معي؟

 املشار  إليها سابقا. "اإلجراءات العامة يف التدريس"تطبيق  -
 أسئلة مشاهبة

 لتكون اجلملة العددية صحيحة؟ □ما  قيمة العدد   :(1س)

7  +□  =10  +13 
 6 (د 10 (ج 16 (ب 23 (أ

 

 
 لتكون اجلملة العددية صحيحة؟  ∆ما قيمة العدد  : (2س)

8   +14  =6   +∆    
 14 (د 16 (ج 22 (ب 28 (أ

 

 

 لتكون اجلملة العددية صحيحة؟ □ما  قيمة العدد  : (3س)

  □   +9   =18  +8 
 35 (د 26 (ج 19 (ب 17 (أ
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؟السؤال     

 
           :النتيجة

بلغت النسبة املئوية للطلبة األردنيني الذين اختاروا اإلجابة الصحيحة عن سؤال مشابه 
 . ٪25.1النسبة الدولية لإلجابة الصحيحة ، وبلغت  21.6٪

  :كاآليتعلى البدائل املشاهبة   إجاابت الطلبة األردنينيتوزعت 
 17.6٪ .)اختاروا البديل )أ 
 49.7٪   .)اختاروا البديل )ب 
 21.6٪ .اختاروا البديل )ج( وهو البديل الصحيح 
 6.8٪ .)اختاروا البديل ) د 
 2.5٪ .حذفوا السؤال 
 1.8٪   .مل  يصلوا السؤال 

يالحظ أن نسبة الطلبة األردنيني الذين أجابوا عن السؤال بصورة صحيحة أدىن من النسبة 
 .الدولية

 

 البعد تقدير/  األطوال تقدير
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 إرشادات عالجية
أجابوا بصورة صحيحة عن هذا السؤال إىل عدد  رمبا يعزى تدين نسبة الطلبة األردنيني الذين

 من العوامل منها:
 ضعف ألفة الطلبة مبثل هذا السؤال. .1
عدم االنتباه للعالقة بني الطولني الظاهرين يف الصورة ، وهذ ما يفسره ارتفاع نسبة  .2

البديل "ب"، فقد اعتربوا أن البعد بني منزل منصور ومنزل عبيد يساوي البعد بني 
 واملدرسة. وعند مناقشة أسئلة مشاهبة يفضل:منزل عبيد 

توضيح مثل هذا السؤال للطلبة ولو عن طريق متثيل السؤال أمام الطلبة، كأن يقف  -
 طالب على مسافات خمتلفة ونفرتض فرضيات مماثلة ملا ورد يف السؤال. . 3
 توضيح مثل هذا السؤال برسومات على السبورة. -
 السؤال على أنه يعين "تقريبا" .تفسري معىن التقدير يف مثل هذا  -
 " املشار إليها سابقا.اإلجراءات العامة يف التدريستطبيق " -

 أسئلة مشاهبة
 :(1س)
 

 
 

  .سامر منزل إىل  يسري مث ، ايسر منزل إىل منزله من مرتا 25 ماهر يسري
 تقريبا؟ ماهر يسري مرتا كم

 م 25 (أ
 م 50 (ب
 م 75 (ج
 م 100 (د

 

هرمنزل ما ايسرمنزل   سامرمنزل    

م 25  
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 :(2س)

 

 

 

 

 ووليد أمحد بني املسافة مرتا كم  ، مرتا 40 وعمر وليد بني املسافة
 م 40 (أ

 م 50 (ب
 م 60 (ج
 م 80 (د

 

 :(3س)

 

 

 ؟2 والسيارة 1 السيارة بني املسافة كم  م،10 تساوي 3 والسيارة 2 السيارة بني املسافة
 م 10 (أ

  م 15 (ب
 م 20 (ج
 م 30 (د

 

م 40  

 وليد عمر أمحد

 3السيارة  2السيارة  1السيارة 
 م 10
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؟السؤال     
       سؤال مشابه:

     
  

 قطع. 3صنعت مرية هذا الشريط الورقي من  
 سم. 0.3وكان طول القطعة الواحدة 

 فكم طول هذا الشريط كامال؟
 سم.جابة: ........................ اإل
 

           :النتيجة
، ٪26.6ا إجابة صحيحة عن السؤال أجابو بلغت النسبة املئوية للطلبة األردنيني الذين 

 .٪37.1النسبة الدولية لإلجابة الصحيحة وبلغت 
 :كاآليتتوزعت إجاابت الطلبة األردنيني  

 26.6٪ .إجابة صحيحة . 
 13.8٪ .ضرب طول القطعة بعدد القطع ونسي الفاصلة العشرية 
 48.8٪   كتب أية إجابة غري صحيحة )مبا يف ذلك حل مشطوب، أو ممسوح، أو

 ، أو حل ال يتفق مع املطلوب( .مقروءةأو غري  -خرابيش -خطوات مشوشة
 8.6٪  . حذف السؤال 
 2.1٪ مل يصل للسؤال. 

النسبة  من أجابوا إجابة صحيحة عن السؤال أدىنيالحظ أن نسبة الطلبة األردنيني الذين 
 الدولية.

 
 

 

 عشري بكسر صحيح عدد ضرب / املسألة حل

سم 3.0  
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 إرشادات عالجية
يبدو أن من أسباب اخنفاض نسبة من جييب عن األسئلة املقالية بصورة صحيحة من الطلبة 
األردنيني تعزى إىل: عدم فهم السؤال أو رمبا القدرة على قراءته، وعالوة على ذلك يف هذا 

ة يف فهم العالقة بني املعطيات واملطلوب، أو ضعف لدى بعض السؤال رمبا تكون املشكل
الطلبة يف ضرب كسر عشري يف عدد صحيح، أو يف ضرب األعداد. وعند مناقشة أسئلة 

 :    أييتمشابه يؤخذ ابالعتبار ما 
 التأكد من فهم الطلبة للسؤال. -
 مراجعة حقائق الضرب والرتكيز على احلساب الذهين. -
فاصلة العشرية يف انتج الضرب عند ضرب األعداد العشرية الرتكيز على وضع ال -

 ببعضها أو بضرهبا يف عدد صحيح. 
التوضيح للطلبة أن الضرب هو مجع متكرر ليتمكنوا من ضرب الكسور العشرية بعدد  -

 صحيح
 " املشار إليها سابقا.اإلجراءات العامة يف التدريستطبيق " -

 

 

 أسئلة مشاهبة
 

 

 :(1س)

 سم لتصنع منها شريطا. 0.2قطع كرتون طول كل منها  5سلمى الصقت 
  ما طول هذا الشريط؟

 اإلجابة: .............. سم.
 

سم 2.0  
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 : (2س)

  لوحات رسم جبانب بعضها بعضا. 4وضعت نور 
  سم.0.3اللوحة  لإذا كان طو 

 فما طول مجيع اللوحات؟
    .اإلجابة: ................... سم

 

 

 

 

 

 :(3س)

 سم. 0.6قطع. وكان طول القطة  5قطع انصر لوح اخلشب إىل 

 فما طول اللوح كامال؟

 اإلجابة: ...................... سم.

 

 

 

 

 

سم 3.0  

سم 6.0  
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؟السؤال     
 

 
 من السري واصل مث قيقة، 40 و ساعة ملدة" ص" املدينة إىل" س" املدينة من أمحد سار

 .دقيقة 70 ملدة" ع" املدينة إىل" ص" املدينة
 ؟"ع" املدينة إىل" س" املدينة من املسري يف أمحد استغرقه الذي الوقت إمجايل فكم

 دقيقة...................  و ساعة: ..................  اإلجابة
 

           :النتيجة
،  ٪21.3إجابة صحيحة عن السؤال  أجابوابلغت النسبة املئوية للطلبة األردنيني الذين 

 .٪24.5النسبة الدولية لإلجابة الصحيحة  وبلغت 
 :كاآليتتوزعت إجاابت الطلبة األردنيني  

 21.3٪   .إجابة صحيحة 
 7.7٪  كأرقام وليس كدقائق.  70و 50دقيقة، أي مجع  70كان اجلواب ساعة و 
 61.6٪   كتب أية إجابة غري صحيحة )مبا يف ذلك حل مشطوب، أو ممسوح، أو

 ، أو حل ال يتفق مع املطلوب( .مقروءةأو غري  -خرابيش -خطوات مشوشة
 5.0٪  . حذف السؤال 
 4.4٪ مل يصل للسؤال. 

النسبة  منيالحظ أن نسبة الطلبة األردنيني الذين أجابوا إجابة صحيحة عن السؤال أدىن 
 الدولية.

 

 

 

 والدقائق الساعات مجع / الزمن

دقيقة 70  ص ع س 
دقيقة 40ساعة و   
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 إرشادات عالجية
 أن املقالية، األسئلة مع األردنيني الطلبة تعاطي يف ضعف من ذكر ما إىل ابإلضافة يبدو
  معها فيتعاملون ودقائق، كاملة  ساعات من مؤلفا كان  إذا الوقت مجع يف ضعفا بعضهم لدى
 :أييت ما مشاهبة أسئلة مناقشة عند يفضل لذا. العشري النظام مع يتعاملون كما
 .ودقائق كاملة  ساعات من مؤلفة كانت  إذا األوقات جبمع الطلبة مناقشة -
 ودقائق ساعات  مث دقائق مجع على بسيطة تدريبات الطلبة إعطاء -
 الثاين وحىت األول من رابع طالب وينتقل طلبة 3 فيقف الطلبة أمام السؤال متثيل -

 مث افرتاضيا زمنا ويدون الثالث الطالب إىل السري يواصل مث افرتاضيا، زمنا ويدون
 .الطلبة مع املسألة تناقش

 .السبورة على الطلبة أمام ابلرسم السؤال هذا مثل متثيل -
 .سابقا إليها املشار "اإلجراءات العامة يف التدريس" تطبيق -

 أسئلة مشاهبة
 :(1س)

 لليوم دروسها حتضري يف دقيقة 55 وتستغرق واجباهتا، إلمتام دقيقة 35 و ساعة ران تستغرق
  .اآليت
  .الدروس؟ وحتضري الواجبات إمتام يف ران تستغرقه الذي الوقت إمجايل فكم

 دقيقة...................  و ساعة: ..................  اإلجابة
 

 :(2س)
 اجلري، يف دقيقة 38 استغرق فإذا والسباحة، اجلري من مكون رايضي نشاط يف زايد اشرتك

  .السباحة يف دقيقة 52 واستغرق
  الرايضي؟ النشاط يف زايد استغرقه الذي الوقت إمجايل فكم

 .دقيقة...................  و ساعة: ..................  اإلجابة
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  :(3س)
 دقيقة، 23 و ساعة ملدة األقدام على فساروا للحمضيات، مزرعة زايرة الطلبة من فرقة قررت

 ليصلوا دقيقة 48 ملدة املسري الفرقة واصلت بعدها. لالسرتاحة دقيقة 15 ملدة جلسوا مث
 .املزرعة

  .املزرعة؟ إىل للوصول الفرقة استغرقته الذي الوقت إمجايل فكم
 دقيقة...................  و ساعة: ..................  اإلجابة
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؟السؤال     
 .كيك  قطعة 28 علي مع: مشابه سؤال
 .قطعة 16 زمالءه أعطى
 .منها قطع 4 إخوانه وأكل

  علي؟ مع املتبقية الكيك قطع عدد كم
 : ..............اإلجابة

           :النتيجة
،  ٪50.6إجابة صحيحة عن السؤال  أجابواة للطلبة األردنيني الذين بلغت النسبة املئوي

 .٪52.7الصحيحة النسبة الدولية لإلجابة وبلغت 
 :كاآليتتوزعت إجاابت الطلبة األردنيني  

 50.6٪ صحيحة إجابة أجابوا . 
 44.4٪   كتب أية إجابة غري صحيحة ) مبا يف ذلك حل مشطوب، أو ممسوح، أو

 ، أو حل ال يتفق مع املطلوب( .مقروءةأو غري  -خرابيش -خطوات مشوشة
 4.6٪  . حذف السؤال 
 0.5٪ مل يصل للسؤال.  

النسبة جابة صحيحة عن السؤال أدىن من أن نسبة الطلبة األردنيني الذين أجابوا إيالحظ 
 الدولية.

 

 

 

 

 

 خطوة من أبكثر مسالة حل/  والطرح اجلمع على مسألة حل
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 إرشادات عالجية
يبدو أن أسباب اخنفاض نسبة من جييب عن األسئلة املقالية بصورة صحيحة من الطلبة 

مرتني أو اجلمع األردنيني هي كما أشري إليها سابقا، ويف هذا السؤال رمبا يواجه الطلبة الطرح 
والطرح مرة واحدة، ولعل بعضهم مل يتقن عملييت اجلمع والطرح بصورة مناسبة، لذا عند مناقشة 

 أسئلة مشابه يتم:
 الرتكيز على قراءة السؤال وتفسريه. -
 والرتكيز على احلساب الذهين. 18الرتكيز على حقائق اجلمع والطرح ضمن العدد  -
 الرتكيز على مهاريت اجلمع والطرح. -
 لحل ابلطريقة اليت يراها شرط أن تكون صحيحة رايضيا.لترك احلرية للطالب  -
 ." املشار إليها سابقااإلجراءات العامة يف التدريستطبيق " -

 أسئلة مشاهبة
 : (2س)

  .طالبا 26شعب الصف الرابع  ىيف أحد
 طالب منهم للنشاط املهين. 9 اختار املعلم

 طالبا للنشاط الرايضي.  11واختار 
 كم طالبا بقي للنشاطات األخرى.

 اإلجابة: ..............    
 

 :(1س)
 عصفورا على شجرة 23شاهد أنس 

 عصافري 8طار منها  
 عصفورا. 12مث طار منها  

 كم عصفورا بقي على الشجرة؟

 اإلجابة: .............. 

 :(3س)
 دينارا ملساعدة الطالب الفقراء يف اليوم األول 38مجع طالب الصف الرابع 

 ينارا.   32يف اليوم الثاين مجعوا  
 دينارا 15ويف اليوم الثالث مجعوا 

 دينارا.  59وزعوا  على الفقراء من املبلغ  
 كم دينارا بقي مع طالب الصف؟

 ..............  دينارا .اإلجابة: 
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؟السؤال     
 . مستطيالت ثالثة فواز لدى:  مشابه سؤال

 .سم 41.3 سم، 28 سم، 6.7 ارتفاعاهتا 
 .األطول إىل األقصر من ابلرتتيب الصناديق ارتفاعات اكتب

...............  ...................  ..................  
 األطول         األقصر

           :النتيجة
،  ٪24.0إجابة صحيحة عن السؤال  أجابوابلغت النسبة املئوية للطلبة األردنيني الذين 

 .٪32.8النسبة الدولية لإلجابة الصحيحة وبلغت 
 :كاآليتتوزعت إجاابت الطلبة األردنيني  

 24.0٪    .إجابة صحيحة 
 68.7٪   كتب أية إجابة غري صحيحة )مبا يف ذلك حل مشطوب، أو ممسوح، أو

 ، أو حل ال يتفق مع املطلوب( .مقروءةأو غري  -خرابيش -خطوات مشوشة
 6.0٪  . حذف السؤال 
 1.2٪ مل يصل للسؤال. 

يالحظ أن نسبة الطلبة األردنيني الذين أجابوا إجابة صحيحة عن السؤال أدىن من  النسبة 
 الدولية.

 

 

 

 

 

 العشرية األعداد ترتيب/  العشرية األعداد ترتيب
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 إرشادات عالجية
الظاهر أن مشكلة الطلبة يف هذا السؤال  تتعلق مبقارنة األعداد الصحيحة والكسور العشرية 

مع بعضها بعضا من جهة، ومن جهة أخرى الصيغ اجلاهزة اليت يتلقاها الطلبة." للمقارنة بني 
كرب والعكس"، عددين نعد أرقامهما أو منازهلما ، العدد الذي أرقامه أو منازله أكثر هو األ

وهذه الصيغة قد ال يفهمها الطلبة يف حالة األعداد العشرية . وقد يكون هناك سبب آخر 
اهبة مع مراعاة اإلجراءات وهو ضعف الطلبة يف مقارنة األعداد أصال. حيبذ مناقشة أسئلة مش

 :اآلتية
ليدرك  إحضار قطع خشبية عليها أعداد افرتاضية كتلك الواردة يف السؤال ومقارنتها  -

 الطلبة أن األمر ال يتعلق بعدد أرقام العدد الدال على الطول.
رسم عدد من القطع اخلشبية على السبورة ذات أطوال افرتاضية كتلك الواردة يف  -

 السؤال ومناقشة الطلبة مبقارنتها.
 مناقشة الطلبة مبقارنة أعداد عشرية وأعداد صحيحة -
 األعداد من اليسار إىل اليمني. استخدام جداول القيمة املنزلية ومقارنة  -
 كتابة األعداد ابلصورة التحليلية عند املقارنة. -
 " املشار إليها سابقا.اإلجراءات العامة يف التدريستطبيق " -

  
 أسئلة مشاهبة

 : (1س)
 لدى مها ثالثة أقالم .   

 سم. 16.7سم،  7.9سم،  18أطواهلا  
 اكتب أطوال األقالم ابلرتتيب من األقصر إىل األطول.  
 

...............  ...................   .................. 
 األطول         األقصر
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 :(2س)
 قطع خشبية لعمل مثلث 3اشرتت مسر 

 سم. 10سم،  16.7سم،  8.9أطواهلا 
 اكتب أطوال  القطع ابلرتتيب من األطول إىل األقصر.  
 

...............  ...................   .................. 
 األقصر                األطول

 
 

 :(3س)
 يف ثالث جمموعات هرتب انجي كتب

 الثالثةسم، ومسك اجملموعة  14سم ، ومسك اجملموعة الثانية  15.3مسك اجملموعة األوىل  
 سم. 20.2

 األصغر إىل األكرب.اكتب مسك اجملموعات الثالث ابلرتتيب من 
 

...............  ...................   .................. 
 األقصر                ألصغر
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؟السؤال     
سؤال مشابه: قضت فرق األنشطة من الصف الرابع يومها يف تنفيذ األنشطة املوضحة أدانه.

  
 الوقت النشاط

 دقيقة 15ساعة   1 القدمكرة 
 دقيقة 15ساعة   1 كرة الطاولة
 دقيقة 45 كرة السلة

 دقيقة 15ساعة   1 الفين
 دقيقة 15ساعة   1 املطالعة

 
 هذه األنشطة؟بتنفيذ فكم عدد الساعات اليت قضتها الفرق وهي تقوم 

 ............................. دقيقة.اإلجابة: ............................ ساعة و 
           :النتيجة

،  ٪23.9عن السؤال  صحيحة إجابة أجابوابلغت النسبة املئوية للطلبة األردنيني الذين 
 .٪22.7النسبة الدولية لإلجاابت الصحيحة وبلغت 

 :كاآليتتوزعت إجاابت الطلبة األردنيني  
 23.9٪   .إجابة صحيحة 
 5.9٪  دقيقة. 105ساعات و  5مجع الساعات على أهنا 
 66.1٪   كتب أية إجابة غري صحيحة ) مبا يف ذلك حل مشطوب، أو ممسوح، أو

 ، أو حل ال يتفق مع املطلوب( .مقروءةأو غري  -خرابيش -خطوات مشوشة
 5.8٪  . حذف السؤال 
 2.6٪ مل يصل للسؤال. 

 

 

 والدقائق الساعات مجع /الزمن
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يالحظ أن نسبة الطلبة األردنيني الذين أجابوا إجابة صحيحة عن السؤال أعلى  :مالحظة
النسبة الدولية.  ولكن جممل النتائج ال يبعث على االطمئنان،  فأقل من ربع الطلبة   من

مل يستطع اجلمع يف النظام الستيين ، إىل جانب  ٪5.9أجابوا إجابة صحيحة،  وما نسبته 
بولة، تضاف إىل هاتني النسبتني نسبة من حذف السؤال أجاب إجابة غري مق 61.7٪

 ونسبة من مل يصل إليه.

لذا فإن مناقشة أمثلة على اجلمع ابلنظام الستيين ) أو حساب( الساعة أمر ضروري مع 
اإلجراءات العامة يف . و تطبيق "60 من الرتكيز على أن يكون جمموع الدقائق أكرب

 " املشار إليها سابقا.التدريس
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؟السؤال     
أرقام ابستخدام كل رقم من األرقام اآلتية مرة   3سؤال مشابه: اكتب أصغر عدد مكون من 

  1،  5،  7واحدة فقط  : 
 اإلجابة: ................

           :النتيجة
سؤال مشابه هي  عن إجابة صحيحة الذين أجابواكانت النسبة املئوية للطلبة األردنيني 

 . ٪35.3بينما بلغت النسبة الدولية  30.4٪
  :كاآليت  إجاابت الطلبة األردنينيتوزعت 
 61.7٪ غري صحيحة من الطلبة كانت إجاابهتم. 
 6.7٪ من الطلبة كانت إجاابهتم مشطوبة. 
 1.2٪ من الطلبة مل يصلوا للسؤال. 

 إرشادات عالجية
من خالل نتيجة الطلبة يظهر أن أكثر من ثلثي الطلبة ال يدركون القيمة املنزلية للرقم يف عدد 

 مكون من منزلتني. 
لذلك يبدأ العالج بتذكري الطلبة ابلقيمة املنزلية لكل رقم يف األعداد بدءا  من منزلتني مث 

 االنتقال للمنازل األكثر 
 طيني ومقارنة هذين العددين مثال :اطلب من الطلبة تكوين عددين من رقمني مع -
 وقارن بينهما   9،  2كّون عددين خمتلفني من الرقمني  -
 وقارن بينهما  7،  4كّون عددين خمتلفني من الرقمني  -
 طلب من الطلبة كتابة أعداد ابلصورة التحليلية مثل : ا -

 ابلصورة التحليلية    524اكتب العدد   
 يف األعداد اآلتية  6حدد قيمة الرقم  -

 268     ،546    ،367    

 

 أرقام 3 من عدد أصغر تكوين/  املنزلية القيمة
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 يف األعداد اآلتية :  9حدد القيمة املنزلية للرقم  -
  2549    ،4968     ،9657  
  851،   581،     518يف األعداد اآلتية :  8حدد قيمة الرقم  -

 انقش السؤال املشابه :
 منزلة املئات  ؟ما أكرب منزلة يف العدد

 العشرات  ؟ا املنزلة اليت تليهام
 اآلحاد  ؟ما املنزلة األصغر

إذا أردان احلصول على أصغر عدد جيب أن تكون املئات أصغر ما ميكن ما الرقم 
  ؟الذي خنتاره للمئات

بعد اختيار رقم املئات إذا اردان احلصول على أقل عدد من العشرات ما الرقم الذي 
  ؟خنتاره

  ؟ماذا تبقى لآلحاد
 نفسها األرقام من مؤلفلب من الطلبة كتابة أكرب عدد اط

 كلف الطلبة حل األسئلة املشاهبة 
 أسئلة مشاهبة

أرقام ابستخدام كل رقم من األرقام اآلتية مرة واحدة  3( : اكتب أكرب عدد مكون من 1س)
  7،  2،  9فقط : 

 اإلجابة: ................

أرقام ابستخدام كل رقم من األرقام اآلتية مرة  4( : اكتب أصغر عدد مكون من 2س) 
  7،  2،  3،  6واحدة فقط : 

 اإلجابة: ................

 ( : رتب األعداد اآلتية من األصغر إىل األكرب 3س)
      642    ،246   ،462   ،264   

 اإلجابة: ................
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؟السؤال     
 فكتبت : 24حىت  6من  سؤال مشابه: بدأت دميا العد ثالاثت بدءا  

  6  ،9  ،12  ،15  ،21  ،24  
  ؟ما العدد الذي مل تكتبه دميا

 اإلجابة: ................

           :النتيجة
بينما  ٪43.1مشابه هي  عن سؤالكانت النسبة املئوية للطلبة األردنيني الذين أجابوا 

  ٪48.7بلغت النسبة الدولية 
  :كاآليت  إجاابت الطلبة األردنينيتوزعت 
 48.4٪ . من الطلبة كانت إجاابهتم غري صحيحة 
 6.2٪ من الطلبة كانت إجاابهتم مشطوبة. 
 2.2٪ لمن الطلبة مل يصلوا للسؤا. 

 
 إرشادات عالجية

املفقود يف العد ثالاثت  ديستطيعوا حتديد العديتضح من النتائج أن أكثر من نصف الطلبة مل 
 ورمبا يكون السبب عدم القدرة على العد ثالاثت أو عدم فهم السؤال 

 دّرب الطلبة على العد القفزي :  -
اطلب من الطلبة العد اثنينات وثالاثت وأربعات ومخسات وعشرات بدءا من أي  -

 عدد 
 على العد القفزي العكسي بدءا من أي عدد الطلبة دّرب  -
 اكتب أمناط من األعداد واطلب من الطلبة تكملة النمط مثل : -

 

 

 ثالاثت العد/  القفزي العد
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2  ،4  ،6  ،8  ، ... ،12 .... ، 
3  ،6  ،9  ، ... ،15 ... ، 

17  ،20  ،23  ، ... ،29  
20  ،24  ،28  ،... ،36 ... ، 
99  ،96  ،93 ،90 ... ، 

104  ،100  ،96  ،92  ،... 
200  ،198  ،196  ... ، 

 كلف الطلبة حل األسئلة املشاهبة  -
 

 أسئلة مشاهبة
 ، فكتب : 35حىت  5( : قام يزيد ابلعد مخسات بدءا  من العدد  1س)

        5  ،10  ،15  ،20  ،25  ،35  
  ؟ما العدد الذي مل يكتبه يزيد    

 اإلجابة: ................

 فكتبت : 32وحىت  4أربعات بدءا من العدد ( : قامت راب ابلعد 2س)
   4  ،8  ،12  ،16  ،18  ،20  ،24  ،28  ،32  

  ؟ما العدد الذي أخطأت يف كتابته
 اإلجابة: ................

 ( : قامت نورا ابلعد القفزي فكتبت : 3س)
81  ،78  ،75 ،72  ،69 ... ، 

 ؟ما العد الذي قامت به
 اإلجابة: ................
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؟السؤال     
 سؤال مشابه: 

 قسمت الدائرة إىل قسمني متساويني 

 متثل املنطقة املظللة
1 

 من النصف الثاين
4 

  ؟ظلل من الدائرةمن الدائرة . ماذا ميثل اجلزء امل 

  (أ
1 

  (ب
1 

  (ج
2 

  (د
1 

8 4 4 2 
 

           :النتيجة
كانت النسبة املئوية للطلبة األردنيني الذين اختاروا البديل الصحيح يف سؤال مشابه هي 

  ٪25.4بينما بلغت النسبة الدولية  22.4٪
 :  كاآليتتوزعت إجاابت الطلبة على البدائل املختلفة  

 22.4٪ من الطلبة اختاروا البديل )أ( وهو البديل الصحيح. 
 33.3٪ )من الطلبة اختاروا البديل )ب. 
 12.7٪ ( من الطلبة اختاروا البديل)ج. 
 26.8٪ )من الطلبة اختاروا البديل )د. 
 7.2٪ من الطلبة كانت إجاابهتم مشطوبة. 
 0.5٪ من الطلبة مل يصلوا للسؤال. 

 
 
 
 

 

 كامل  شكل من جزء من جزءا ميثل كسر  حتديد /الكسور

 

 

 



 

117 

 

 إرشادات عالجية
واضح لديهم وأن هناك خلط بني  أن مفهوم الكسر غري يالحظ من إجاابت الطلبة عن السؤال 

الكسر من الكل والكسر من جزء من الشكل، فهم ال مييزون بني ربع الشكل ككل وربع جزء 
 منه. وأن هناك عدد من الطلبة مل يفهموا ما الكسر املطلوب التعبري عنه  . 

 اطلب من الطلبة متثيل عدد من الكسور ابألشكال  -

 مثل معني كسر  عن للتعبري األشكال بعض ارسم -
1 

 واطلب اجلزء هذا نّصف مث
5 

 .منهم التعبري عن نصف هذا الكسر 

 الكسر عن للتعبري  مث أجزاء 9 إىل مقسم شكل مثل األشكال بعض ارسم -
1 

 أعد مث
9 

أجزاء وبني ماذا ميثل الكسر املعطى ابلنسبة  3تظليل الشكل حبيث يصبح مقسم إىل 
 لكل قسم منها 

اطلب من الطلبة حل السؤال املشابه لسؤال الدراسة واطلب منهم رمسه حبيث يظهر اجلزء  -
 املظلل كجزء من الشكل الكلي 

 كلف الطلبة حل األسئلة املشاهبة  -
 أسئلة مشاهبة

 ( : 1س)
    
 
 

 قسم املستطيل إىل ثالث أجزاء متساوية.

 ميثل ابألسود املظلل املربع
1 

 .األول اجلزء
4 

 ؟ماذا ميثل هذا املربع من املستطيل الكبري 

  (أ
1 

  (ب
1 

  (ج
1 

  (د
1 

8 4 6 12 
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 . متساوية مستطيالت ثالث إىل املربع تقسيم مت( : 2س)

 املظلل املربع ميثل
1 

 .الكبري املربع
9 

  ؟ماذا ميثل اجلزء املظلل من املستطيل

  (أ
1 

  (ب
1 

  (ج
1 

  (د
1 

9 3 6 4 
 

 أجزاء ، 6البيتزا إىل ( : قسمت هال قرص 3س)

   حممود أعطت
1 

   فأكل القرص
1 

 ما أعطته.
3 2 

 ؟من قرص البيتزا ما ذا ميثل اجلزء الذي أكله حممود

  (أ
1 

  (ب
1 

  (ج
2 

  (د
1 

6 3 3 2 
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؟السؤال     
 اجلملة العددية صحيحة .سؤال مشابه: جد قيمة العدد ع اليت جتعل 

  30ع =   -ع  - 38  
 ................ع = 

           :النتيجة
وبلغت  ٪28.6كانت النسبة املئوية للطلبة األردنيني الذين أجابوا عن سؤال مشابه هي 

 .٪27.7النسبة الدولية 
  :كاآليت  إجاابت الطلبة األردنينيتوزعت 
 0.5٪ قريبة من اإلجابة الصحيحةاابهتم من الطلبة كانت إج. 
 58.7٪ الطلبة كانت إجاابهتم غري صحيحة من. 
 10.2٪ من الطلبة كانت إجاابهتم مشطوبة. 
 2٪  .من الطلبة مل يصلوا للسؤال 

 
 إرشادات عالجية

ابلرغم من أن نسبة الطلبة األردنيني الذين أجابوا عن السؤال أعلى قليال من النسبة الدولية 
 متدنية، وأن أكثر من ثلثي الطلبة مل يستطيعوا حل السؤال .إال أهنا التزال 

حيتاج الطلبة إىل التدريب على هذا النوع من األسئلة لذا فإن التكرار يف مثل هذه  -
 يساعد الطلبة على فهمها  فيهااألمثلة والتنويع 

 دّرب الطلبة أوال على أمثلة بسيطة جلمل مفتوحة مثل :  -
 8 = ع + 5اجلملة العددية صحيحة :    جد قيمة العدد ع اليت جتعل

  80س =  - 88جد قيمة العدد  س اليت جتعل اجلملة العددية صحيحة : 
  65ص =  - 71جد قيمة العدد  ص اليت جتعل اجلملة العددية صحيحة : 

  40=  20 -جد قيمة العدد  ك اليت جتعل اجلملة العددية صحيحة :  ك 

 

 طرح مجلة يف جمهول قيمة اجياد/  املفتوحة اجلمل
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 واطلب من الطلبة حل السؤال املشابه لسؤال الدراسةانتقل إىل األسئلة املشاهبة  -
 وّضح للطلبة السؤال إذا احتاجوا للمساعدة 

 بنّي للطلبة أن طرح العدد مرتني يعين طرح ضعفي العدد مث اطلب منهم اإلجابة  -
 كّلف الطلبة حل األسئلة املشاهبة  -

 
 أسئلة مشاهبة

 ( : جد قيمة  العدد س اليت جتعل اجلملة العددية صحيحة 1س)
  40س =  -س  - 46    

 ................س = 
 

 ( : جد قيمة ص اليت جتعل اجلملة العددية صحيحة 2س)
  38+ ص + ص =  32       

 ................ص =    
 

 ( : جد قيمة العدد ل اليت جتعل اجلملة العددية صحيحة 3س)
  2=  12 -ل + ل        

 ................ل =   
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؟السؤال     
صناديق صغرية  3تفاحة يف كل منها ، و 20صناديق كبرية وضع  4سؤال مشابه :عند اتجر

 تفاحات  8وضع يف كل منها 
  ؟يوضح إمجايل عدد التفاحات اليت وضعها يف الصناديق أييتأي مما 

 (  8×  3( + )  20×  4) (أ
 (  8+  3( + )  20+  4) (ب
 20( ×  3+  4) (ج
 (  4+  3( × ) 8+  20) (د

 
           :النتيجة

كانت النسبة املئوية للطلبة األردنيني الذين اختاروا البديل الصحيح يف سؤال مشابه هي 
 . ٪45.0بة الدولية بينما بلغت النس 43.4٪

 :  كاآليتتوزعت إجاابت الطلبة على البدائل املختلفة  
 43.4٪ من الطلبة اختاروا البديل )أ( وهو البديل الصحيح. 
 21.0٪ )من الطلبة اختاروا البديل )ب. 
 12.2٪ )من الطلبة اختاروا البديل )ج. 
 15.5٪ )من الطلبة اختاروا البديل )د. 
 5.1٪ من الطلبة كانت إجاابهتم مشطوبة. 
 2.9٪ يصلوا للسؤالمن الطلبة مل . 

 
 
 
 

 

 الكلي اجملموع/  األعداد على العمليات
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 إرشادات عالجية
قد تكون املشكلة املتكررة عند الطلبة يف فهم املسألة واليت تؤدي إىل اختيار العمليات غري 

 الصحيحة للحل .
أعط الطلبة تدريبات ومسائل مبسطة للتأكد من ادراك الطلبة للعملية احلسابية  -

 الالزمة حلل املسالة مثال : 
 قرشا  30علب ألوان مثن العلبة الواحدة  3اشرتت سارة 

  ؟كم دفعت مثنا للعلب مجيعها  
 قرشا .  80دفاتر مثن الدفرت الواحد  5إذا اشرتت أيضا  

  ؟فعته سارةما إمجايل املبلغ الذي د
 اطلب من الطلبة قراءة املسألة وإعادة صياغتها على شكل خطوات . -
 اطلب منهم كتابة املعطيات واملطلوب وخطة احلل مث كتابة خطوات احلل  -
 اطلب منهم حل السؤال املشابه ابتباع نفس اخلطوات  -
انقش البدائل يف السؤال واطلب تفسري هذه البدائل ليتوصل الطلبة إىل أهنا  ال  -

 تعطي حال للسؤال 
 كلف الطلبة حل األسئلة املشاهبة مجيعا  -
 اطلب منهم اتباع نفس اخلطوات يف احلل للتأكد من فهم األسئلة  -

 
 أسئلة مشاهبة

حبة واشرتى عمار  12 علب من الشوكوالتة حتتوي كل علبة على 5( : اشرتت مسر 1س)
 حبات  .  7علب حتتوي كل علبة على  3

  ؟يوضح إمجايل عدد حبات الشوكوالتة اليت اشرتاها كل من مسر وعمار أييتأي مما 
 

 ( 7+  3( + )12+  5) (أ
 (7×  3( + ) 12×  5) (ب
 12( × 3+  5) (ج
 ( 3 + 5( × )7+  12) (د
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كراسي ، ويف الساحة اخلارجية   4طاوالت وحول كل طاولة  6( : يف قاعة مطعم 2س)
 كراسي .    5طاوالت وحول كل طاولة  8للمطعم 
 ؟يوضح إمجايل عدد الكراسي املطعم أييتأي مما 

  

  (5+ 4( × )8+  6) (أ
 ( 5+  8( + )4+  6) (ب
 6( × 5+  4) (ج
 (5×  8( + )4×  6) (د

 
 داننري   5أوراق فئة  9داننري ، و 10أوراق نقدية فئة  7( : مع حممد 3س)

 يوضح املبلغ اإلمجايل الذي مع حممد؟  أييتأي مما 
 

 (9+ 7( × )5+  10) (أ
 ( 5+  9( + )10+  7) (ب
 10( × 9+  7) (ج
 (5×  9( + )10×  7) (د
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؟السؤال     
 . أطباق 4 على كعكة  28 اندية وزعت: مشابه سؤال

 . الكعك من نفسه العدد طبق كل  يف وضعت 
  ؟طبق كل  يف وضعتها اليت الكعكات عدد فكم
 5 (أ

 6 (ب
 7 (ج
  8 (د

 
           :النتيجة

 هي مشابه سؤال يف الصحيح البديل اختاروا الذين األردنيني للطلبة املئوية النسبة كانت
 ٪54.0 الدولية النسبة بلغت بينما 51.3٪
  : كاآليت  املختلفة البدائل على الطلبة إجاابت توزعت
 18.3٪ أ() البديل اختاروا الطلبة من. 
 7.9٪ (ب) البديل اختاروا الطلبة من. 
 51.3٪ الصحيح البديل وهو( ج) البديل اختاروا الطلبة من. 
 16.8٪ (د) البديل اختاروا الطلبة من. 
 5.1٪ مشطوبة إجاابهتم كانت  الطلبة من. 
 0.6٪ للسؤال يصلوا مل الطلبة من. 

 
 
 
 

 

 ابق دون رقم على رقمني من عدد قسمة /القسمة
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 إرشادات عالجية
 ميكن والذي السؤال هلذا شبيه سؤال حل يستطيعوا مل تقريبا الطلبة نصف أن املالحظ من

 عدم أو السؤال، قراءة على قدرهتم عدم أو السؤال، من املطلوب فهم عدم إما تفسريه
 حلل املناسبة العملية اختيار على القدرة عدم أو ابلقسمة، وربطه الضرب جلدول حفظهم
  . املسألة
  الضرب جدول ملراجعة أوال الطلبة حيتاج هنا من -
  والقسمة الضرب بني ابلعالقة الطلبة تذكري -
  القسمة إىل فيها املسألة حتتاج اليت ابحلاالت الطلبة تذكري -
  املسألة حل خطوات مراجعة -
  .بلغتهم وصياغتها املسألة قراءة على الطلبة تدريب -
  الطلبة حلول وراقب املشابه السؤال حل الطلبة من اطلب -

 ووضح غريها أو أقالم مثل حمسوسة مواد أحضر الطلبة بعض عند ضعف مالحظة حالة يف
  احلل طريقة عمليا هلم

  املشاهبة األسئلة حل الطلبة كّلف -
  مبجموعات العمل أو بعضهم مساعدة الطلبة من تطلب أن ميكنك

 
 أسئلة مشاهبة

 . احملتاجني األشخاص من 6 على دينارا 48 مبلغ بتوزيع سلطان قام( : 1)س
  . الداننري من نفسه العدد على منهم واحد كل  حصل      
  ؟منهم كل  عليه حصل الذي املبلغ فما     
 6 (أ

 7 (ب
 9 (ج
 8 (د
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  املكتبة رفوف من رفوف 5 على كتااب  35 رمحة وزعت( : 2)س
  . الكتب من نفسه العدد رف كل  على وضعت   

  ؟رف كل  على وضعتها اليت الكتب عدد فما 
 5 (أ

 7 (ب
 6 (ج
  8 (د

 
 . الطلبة من عدد على ابلتساوي ووزعتها قلما 72 املعلمة أحضرت( : 3)س

  . أقالم 8 على طالب كل  حصل          
  ؟األقالم عليهم وزعت الذين الطلبة عدد ما    
 9 (أ

 8 (ب
 7 (ج
 6 (د
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؟السؤال     
  شجرة  28سؤال مشابه:  يف مزرعة يزن 

 أشجار تني واألشجار الباقية تفاح .  7أشجار زيتون ، و  9منها      
  ؟كم عدد أشجار التفاح اليت يف مزرعة يزن

 16 (أ
 12 (ب
 19 (ج
  21 (د

 
           :النتيجة

األردنيني الذين اختاروا البديل الصحيح يف سؤال مشابه هي كانت النسبة املئوية للطلبة 
 . ٪54.5بينما بلغت النسبة الدولية  53.3٪

 :  كاآليتتوزعت إجاابت الطلبة على البدائل املختلفة  
 17.3٪ )من الطلبة اختاروا البديل )أ. 
 53.3٪ من الطلبة اختاروا البديل )ب( وهو البديل الصحيح. 
 10.7٪ )من الطلبة اختاروا البديل )ج. 
 12.4٪ )من الطلبة اختاروا البديل )د. 
 4.8٪ من الطلبة كانت إجاابهتم مشطوبة. 
 1.5٪ من الطلبة مل يصلوا للسؤال. 

 
 
 
 

 

 خبطوات مسالة حل/  والطرح اجلمع مسائل حل
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 إرشادات عالجية
ابلرغم من بساطة املسألة إال انه هناك عدد ال أبس به من الطلبة مل يستطيعوا حلها وبقيت 

 سبة الدولية .النسبة أقل من الن
من املرجح أن املشكلة هي يف عدم قدرة الطلبة على فهم املسألة أو املطلوب منها حيث أهنا 

 تتطلب خطوتني حللها وبعض الطلبة  يقومون إبجراء خطوة واحدة 
يتطلب عالج مثل هذه املشكلة متكني الطلبة من فهم املسألة وتعويدهم على اتباع خطوات 

 من :حل املسألة واليت تتض
  قراءة املسألة وتفسريها أو تلخيصها 
  حتديد املعطيات 
 حتديد املطلوب 
 زمة للحل أو خطة احلل حتديد العمليات الال 
  ) تنفيذ احلل ) القيام ابلعمليات احلسابية الالزمة 
  التحقق من صحة احلل 

 أكد للطلبة على اخلطوة األخرية ألهنا تساعدهم يف فهم املسألة 
كّلف الطلبة حل األسئلة املشاهبة بعد مناقشة السؤال املشابه لسؤال الدراسة ابتباع اخلطوات 

 املذكورة أعاله 
 

 أسئلة مشاهبة
 علبة من العصري  32( : اشرتت سارة 1س)

 علب عصري ليمون والباقي تفاح  7علبة عصري برتقال و 12منها 
  ؟كم عدد علب عصري التفاح الذي اشرتته سارة

 25 (أ
 20 (ب
 19 (ج
 13 (د
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 دينار  36( : مع سامل  2س)
 داننري وأعطى الباقي البنته دميا  9داننري وأعطى ابنه أجمد  8أعطى ابنه عامر 

  ؟كم دينارا أعطى ابنته دميا
 19 (أ

 17 (ب
 28 (ج
  27 (د

 
 صفحة  40( : قرأ ابسم قصة من 3س)

صفحة والباقي قرأه يف اليوم  12صفحة وقرأ يف اليوم الثاين  15م األول و إذا قرأ يف الي 
 الثالث 

  ؟كم عدد الصفحات اليت قرأها يف اليوم الثالث
 25 (أ

 28 (ب
 27 (ج
 13 (د
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؟السؤال     
 صباحا  8:50سؤال مشابه:  غادر حسني منزله متوجها إىل عمله يف متام الساعة 

 صباحاّ  9:10وصل إىل مكان عمله يف متام الساعة 
  ؟فكم دقيقة استغرقها حسني للوصول إىل مكان عمله

 15 (أ
 20 (ب
 40 (ج
  60 (د

 
           :النتيجة

الصحيح يف سؤال مشابه هي كانت النسبة املئوية للطلبة األردنيني الذين اختاروا البديل 
 . ٪38.9بينما بلغت النسبة الدولية  34.1٪

 :  كاآليتتوزعت إجاابت الطلبة على البدائل املختلفة  
 13.9٪ )من الطلبة اختاروا البديل )أ. 
 34.1٪ من الطلبة اختاروا البديل )ب( وهو البديل الصحيح. 
 13.3٪ )من الطلبة اختاروا البديل )ج. 
 32.2٪ )من الطلبة اختاروا البديل )د. 
 3.7٪ من الطلبة كانت إجاابهتم مشطوبة. 
 2.9٪ يصلوا للسؤالمن الطلبة مل . 

 
 
 
 

 

 والدقائق الساعات طرح/  والدقائق ابلساعات الزمن
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 إرشادات عالجية
 طرح الساعات والدقائق ابعتبارها أعداد عشرية . مجع و يف  عادة تكون األخطاء الشائعة

 اسأل الطلبة  عن الساعة كم تساوي من الدقائق وكم يساوي نصف الساعة . 
 اطلب منهم مجع دقائق إىل دقائق مث التحويل إىل ساعات مثال :  -

  دقيقة بعد نصف ساعة كم تصبح الساعة  9:30الساعة اآلن 
  : امجع األوقات اآلتية 

 دقيقة  50مساءا  +  3:20
 دقيقة  40مساءا +  8:30

  دقيقة لعمل واجب العلوم  35دقيقة لعمل واجب الرايضيات و 45حممد استغرق
 ؟فكم من الوقت استغرق يف عمل الواجبني

  مساءا  واستمر ابللعب ملدة  5:55بدأ معتز ابللعب يف ألعابه اإللكرتونية الساعة
  ؟دقيقة. فكم كانت الساعة عندما انتهى من اللعب 40

 بة من اجلمع والطرح للوقت اطرح متارين مشاهبة حىت يتمكن الطل -
 اطلب منهم حل السؤال املشابه وانقشه معهم  -
 كّلف الطلبة حل األسئلة املشاهبة  -
 

 أسئلة مشاهبة
 .مساءا   6:40( : بدأت هند عمل واجب الرايضيات الساعة 1س)  
 مساءاّ . 7:30واهنت الواجب الساعة   

  ؟فكم دقيقة استغرقتها يف عمل واجب الرايضيات
 70 (أ

 10 (ب
 50 (ج
  7 (د
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 دقيقة مساءا   3:50( : وضعت الان قالب الكعك يف الفرن يف متام الساعة 2س)
 مساءا   4:30وأخرجته من الفرن بعد أن نضج يف متام الساعة  
  ؟فكم دقيقة استغرقتها الكعكة حىت نضجت 

 80 (أ
 7 (ب
 20 (ج
 40 (د

 
 مساءا   8:35( : بدأ الربانمج التلفازي يف متام الساعة   3س)

 مساءا  . 9:10ام الساعة وانتهى يف مت
 فكم دقيقة استمر الربانمج؟

 35 (أ
 25 (ب
 45 (ج
  40 (د
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 ريك  ف  تـ  /األعداد
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135 

 

 

؟السؤال     
 منها كل  يف سالت 3 وشاهد كرات،  4 منها كل  يف سالت 6 ايمن شاهد: مشابه سؤال

   ؟مجيعها السالت يف ايمن شاهدها اليت الكرات عدد كم.   كرات  5
  18 (أ

 27 (ب
 38 (ج
 39 (د

           :النتيجة
بلغت النسبة املئوية للطلبة األردنيني الذين اختاروا اإلجابة الصحيحة عن سؤال مشابه 

 . ٪33.5النسبة الدولية لإلجاابت الصحيحة  ، وبلغت  31.2٪
  :كاآليتعلى البدائل املشاهبة   إجاابت الطلبة األردنينيتوزعت 
 43.5٪ .)اختاروا البديل )أ 
 10.4٪   .)اختاروا البديل )ب 
 9.1٪ .)اختاروا البديل )ج 
 31.2٪ اختاروا البديل )د( وهو البديل الصحيح 
 4.7٪ .حذف السؤال 
 0.7٪   .مل  يصلوا السؤال 

يالحظ أن نسبة الطلبة األردنيني الذين أجابوا عن السؤال بصورة صحيحة أدىن من النسبة 
  الدولية.

 إرشادات عالجية
قد تعود النسبة املتدنية ملن أجاب إجابة صحيحة من الطلبة األردنيني إىل عدة أسباب منها، 

ضعف قدرة بعض الطلبة على استيعاب سؤال يوصف أبنه طويل نسبيا، وضعف قدرهتم 
على الربط بني املعطيات من جهة ، وبني املعطيات واملطلوب من جهة أخرى ، ورمبا يتعامل 

 

 ومجع ضرب تتضمن مسائل حل - والطرح اجلمع



 

136 

 

مجعوا  ال أبس هبا منهمد الواردة يف السؤال دون قراءة وفهم له ، فنسبة مع األعدا منهمقسم 
لذا فإن مناقشة  ،...هلذا واجلمع الضرب يف ضعفهم أدى ورمبا األرقام الظاهرة يف السؤال

 أسئلة مشاهبة جيب أن يرتافق مع:
 مراجعة الطلبة حبقائق الضرب والرتكيز على احلساب الذهين. -
 حياتية خمتلفة تساعد الطلبة على ختيل ما حتمله من بياانت.تقدمي أسئلة بسياقات  -
توجيه الطلبة ومساعدهتم على التخلص من عادة التسرع يف اإلجابة، وحثهم على  -

 التأين والتفكري يف السؤال.
 " املشار سابقا.اإلجراءات العامة يف التدريستطبيق " -

 أسئلة مشاهبة
. قصص 6 وضعت رف كل  على ،رفوف 4 على املصورة قصصها هناء وزعت: (1س)

 .قصص 7 وضعت رف كل  على رفوف 3 على املصورة غري قصصها ووزعت
 هناء؟ قصص عدد فكم
 54 (د 45 (ج 27 (ب 20 (أ

 

 :(2س)
 وضع مسك أحواض 4 ولديه مسكات، 5 منها كل  يف وضع مسك، أحواض 3 سامر لدى

 .مسكات 3 منها كل  يف
 سامر؟ لدى مسكة فكم
 56 (د 27 (ج 20 (ب 15 (أ

 

 :(3س)
 7 منها  كل  يف صفوف 4 وزرع شجرات، 6 صف كل  يف الشجر من صفوف 5 مهند زرع

 .شجرات
 د؟مهن زرعها اليت الشجرات عدد فكم
 58 (د 41 (ج 22 (ب 20 (أ
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؟السؤال     
   :مشابه سؤال
 .حوهلا سياج بناء يريد مزرعة فارس ميتلك

 

 

 

 

 
 .مرت لكل زد 6 السياج بناء يكلف

 السور؟ يكلف زدا فكم
 .زد: ................. اإلجابة

           :النتيجة
، ٪4.0إجابة صحيحة عن السؤال  أجابوابلغت النسبة املئوية للطلبة األردنيني الذين 

 .٪3.4النسبة الدولية لإلجابة الصحيحة وبلغت 
 :كاآليتتوزعت إجاابت الطلبة األردنيني  

  4.0بلغت  أجابوا إجابة كاملةنسبة الذين٪ . 
 4.2٪ .حصل على حميط الشكل دون التكلفة مع بيان طريقة العمل 
 0.2٪ .خطوات صحيحة مع خطأ بسيط 
 1.6٪ .حسب تكلفة واجهتني من املزرعة مع بيان العمل 

                                                           
 ألرمنرم : و مظ ةقم وثل اتموةدر ف، ا 

 

 التكلفة حساب / والضرب اجلمع على مسائل حل

م 15  

م 52  
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 81.7٪  نسبة من كتب أية إجابة غري صحيحة ) مبا يف ذلك حل مشطوب، أو
، أو حل ال يتفق مع مقروءةأو غري  -خرابيش -ت مشوشةممسوح، أو خطوا

 املطلوب(. 
 6.0٪  .حذف السؤال 
 2.4 ٪.مل يصل للسؤال 

  
عن السؤال  يالحظ تدين نسبة الطلبة األردنيني الذين أجابوا إجابة صحيحة مالحظة: 

. ولتحسني نسبة الطلبة األردنيني يفضل تعريضهم ملسائل تتضمن أكثر وكذلك النسبة الدولية
اإلجراءات العامة يف من عملية وحتل أبكثر من خطوة كمثل السؤال احلايل. و تطبيق 

 املشار إليها سابقا. التدريس
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؟السؤال     
 :أرقام 4 من مكون عدد حول اللغز هذا بدير وضع

 .7 هو املئات منزلة رقم
 .املئات منزلة رقم من أكرب اآلالف منزلة رقم
 .املئات منزلة رقم من أقل اآلحاد منزلة رقم
 بدير؟ رقم هو ما

 

 9718 (د 8726 (ج 4733 (ب 2708 (أ
 

           :النتيجة
 سؤال مشابهبلغت النسبة املئوية للطلبة األردنيني الذين اختاروا اإلجابة الصحيحة عن 

 . ٪41.6 لإلجابة الصحيحةالنسبة الدولية ، وبلغت 48.2٪
 : كاآليتعلى البدائل املشاهبة   إجاابت الطلبة األردنينيتوزعت 
 14.2٪ .)اختاروا البديل )أ 
 18.0٪   .)اختاروا البديل )ب 
 48.2٪ .اختاروا البديل )ج( وهو البديل الصحيح 
 15.0٪ .)اختاروا البديل )د 
 4.2٪ .حذفوا السؤال 
 0.5٪ .مل يصلوا السؤال 

يالحظ أن نسبة الطلبة األردنيني الذين أجابوا عن السؤال بصورة صحيحة أعلى  مالحظة:
ولتحسني نسبة الطلبة األردنيني يفضل مناقشة أسئلة مشاهبة، وتكليف  من النسبة الدولية.

 بعني السؤال معطيات كافة  أبخذ الطلبة على والتأكيد ، وحله السؤال هذابكتابة مثل  الطلبة
 املشار إليها سابقا. التدريس العامة يفاإلجراءات   وتطبيق. حله يف التفكري عند االعتبار

 

 

 بشروط عدد كتابة/ املنزلية القيمة
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؟السؤال     
 .مسطحة خزرة 48 و دائرية خرزة 40و األسالك من قطعة 12 دانة لدى

 أسورة لصنع مسطحة خرزات 8 و دائرية خرزات 10 و واحدة سلك قطعة دانة تستخدم
 .واحدة

 صنعها؟ لدانة ميكن اليت األساور عدد فكم نفسها، ابلطريقة األساور مجيع دانة صنعت إذا
  40 (أ

 12 (ب
 5 (ج
 4 (د

           :النتيجة
بلغت النسبة املئوية للطلبة األردنيني الذين اختاروا اإلجابة الصحيحة عن سؤال مشابه 

 . ٪17.6النسبة الدولية لإلجابة الصحيحة  ، وبلغت 16.4٪
 :كاآليت  األردنيني الطلبة إجاابت توزعت
 اختاروا البديل )أ(. 37.3٪
 اختاروا البديل )ب(.   28.8٪
 اختاروا البديل )ج(. 11.0٪
 اختاروا البديل )د( وهو البديل الصحيح. 16.4٪

  حذفوا السؤال. 5.8٪
 يصل السؤال.مل  0.7٪

الطلبة األردنيني الذين أجابوا عن السؤال بصورة صحيحة أدىن من النسبة يالحظ أن نسبة 
 الدولية.

 

 

 

 القسمة على مسألة حل/ املسألة حل
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 إرشادات عالجية
 اإلجابة اعتماد قبل ابالعتبار معطياته مجيع وأخذ ،تتطلب إجابة السؤال عملية قسمة 

، وهو سؤال رمبا ال يكون مألوفا لدى طلبة الصف الرابع األساسي، مما يتطلب له النهائية
مناقشة أسئلة مشاهبة مكثفة، وقد يكون السبب يف تدين نسبة الطلبة األردنيني عدم متكنهم 

 من عملية القسمة، يفضل الرتكيز على :
 .كامل  وبتفصيل بدقة املعطيات وحتديد السؤال قراءة على الرتكيز -
 .بينهما للعالقة نظرا والضرب مراجعة الطلبة حبقائق القسمة -
 معا؟ القسمة 42 ،36 ، 30 األعداد تقسم األرقام أي على: مثل أسئلة طرح -
 .معا 6و  4اإلكثار من طرح أسئلة مثل: أعط مثاال لعدد يقبل القسمة  ،  على  -
 " املشار إليها سابقا.التدريس العامة يفاإلجراءات تطبيق " -

 أسئلة مشاهبة
 :(1س)

 خزرة مسطحة. 16خرزة دائرية و  12قطعة من األسالك و 12لدى زين  
خرزات مسطحة لصنع أسورة  5خرزات دائرية و  3تستخدم زين قطعة سلك واحدة و 

 واحدة.
 إذا صنعت زين مجيع األساور ابلطريقة نفسها، فكم عدد األساور اليت ميكن لزين صنعها؟

 

 3 (د 5 (ج 12 (ب 16 (أ
 

 :(2س)
 خزرة مسطحة. 25خرزة دائرية و  15قطع من األسالك و 10لدى زينة  

خرزات مسطحة لصنع أسورة  5خرزات دائرية و  3سلك واحدة و تستخدم زينة قطعة 
 واحدة.

 إذا صنعت زينة مجيع األساور ابلطريقة نفسها، فكم عدد األساور اليت ميكن لزينة صنعها؟
 

 3 (د 5 (ج 10 (ب 15 (أ
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 :(3س)
 خزرة مسطحة. 48خرزة دائرية و  30قطعة من األسالك و 14لدى اندية 

خرزات مسطحة لصنع أسورة  8خرزات دائرية و  6تستخدم اندية قطعة سلك واحدة و 
 واحدة.

 إذا صنعت اندية مجيع األساور ابلطريقة نفسها، فكم عدد األساور اليت ميكن لنادية صنعها؟
 

 48 (د 30 (ج 5 (ب 6 (أ
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؟السؤال     
  :مشابه سؤال

 .قلما 18 لديه أن األحد يوم زيد قال
 .أقالم 9 اشرتى االثنني ويوم
 . قلما 12 زمالئه على وزع الثالاثء ويوم
  األحد؟ يوم من أكثر أقالما اآلن زيد لدى هل

 ) ضع عالمة يف مربع واحد (
 نعم □

 ال    □
 .ذلك تعتقد ملاذا ذكرا

           :النتيجة
،  ٪21.6وا إجابة صحيحة عن السؤال أجابوية للطلبة األردنيني الذين بلغت النسبة املئ

 .٪28.4النسبة الدولية لإلجابة الصحيحة وبلغت 
 :كاآليتتوزعت إجاابت الطلبة األردنيني  

 21.6٪   .نسبة اإلجاابت الصحيحة 
 73.1٪   كتب أية إجابة غري صحيحة )مبا يف ذلك حل مشطوب، أو ممسوح، أو

 .روءة، أو حل ال يتفق مع املطلوب(أو غري مق -خرابيش -خطوات مشوشة
 3.7٪ حذف السؤال . 
 1.7٪ مل يصل للسؤال. 

يالحظ أن نسبة الطلبة األردنيني الذين أجابوا إجابة صحيحة عن السؤال أقل من النسبة 
 الدولية.

 

 

 النقصان أو الزايدة بعد األعداد بني مقارنة/  وطرح مجع تتضمن مسألة حل
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 إرشادات عالجية
 الطلبة من صحيحة بصورة املقالية األسئلة عن جييب من نسبة اخنفاض أسباب أن يبدو

 ورمبا الطلبة، بعض قبل من قراءته على القدرة حىت أو السؤال فهم عدم: إىل تعزى األردنيني
 اإلجاابت نسبة تدين يُعزي قد كما.  اتفق كيفما  األرقام مع ابلتعامل اإلجابة يف الطلبة يتسرع

 مناقشة مع املستحسن ومن والطرح، اجلمع يف ضعفهم إىل األردنيني الطلبة لدى الصحيحة
 :على الرتكيز يتم وأن مشاهبة أسئلة
 شأن شأنه وابلتفصيل بدقة واملطلوب املعطيات ، وحتديدالطلبة قبل من السؤال قراءة -

 األسئلة. بقية
 اإلجابة يف التسرع منها الدراسة يف سيئة عادات من التخلص على  الطلبة مساعدة -

 السؤال فهم قبل
 .والطرح اجلمع وعمليات حقائق -
 والعدد املضاف ابلعدد التفكري)  املسائل حل يف املنطق استخدام على الطلبة تعويد -

 احلسابية العمليات إجراء قبل اإلجابة على لالستدالل بسيطة أمثلة وطرح( املطروح
 12<  18 السؤال هذا يف: فمثال

 .سابقا إليها املشار" اإلجراءات العامة يف التدريس" تطبيق -
 أسئلة مشاهبة

 :(1س)
 .قلما 13 لديه أن األحد يوم زيد قال
 .أقالم 10 اشرتى االثنني ويوم
 . قلما 12 زمالئه على وزع الثالاثء ويوم
  األحد؟ يوم من أكثر أقالما اآلن زيد لدى هل

 ) ضع عالمة يف مربع واحد ( 
 نعم □

 ال    □
 .ذلك تعتقد ملاذا ذكرا
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  :(2س)
 .درجة 12 األحد يوم  جنوى رصيد كان  رايضيات مسابقة يف

 .درجة 8 رصيدها يف كسبت  االثنني ويوم
 . درجة 25 رصيدها من خسرت الثالاثء ويوم
  ؟األحد يوم رصيدها من أكرب اآلن جنوى رصيد هل

 ) ضع عالمة يف مربع واحد ( 
 نعم □

 ال    □
 .ذلك تعتقد ملاذا ذكرا

 
 :(3س)

  .دينارا 38 االثنني يوم حساهبا يف اندية وضعت
 .دينارا 16 حساهبا يف وضعت الثالاثء ويوم
 . دينارا 38 حساهبا من سحبت األربعاء ويوم
  ؟االثنني يوم حساهبا من أكرب اآلن  اندية حساب هل

 ) ضع عالمة يف مربع واحد (
 نعم □

 ال    □
 ذلك. تعتقد ملاذا ذكرا
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؟السؤال     
  سؤال مشابه:

 
   .  واحدة بقطعة            نقاط 10 كل  استبدال يتم املبارايت إحدى يف
 

 يف هناية املباراة
 مجعت ميس هذه القطع 

 
 

 ومجعت دالل هذه القطع 
 

 فمن مجع عددا   أكرب من النقاط؟
 ) ضع عالمة يف مربع واحد (

 ميس □

    دالل □
 اذكر ملاذا تعتقد ذلك ابستخدام األعداد أو الكلمات أو الّصور.

 

 

 

 

 

 

 أكثر؟ مجع أيهما -كميات  عن األشكال أو ابلرموز التعبري

1 1

1 1 1

1

0

0 

11

1

1

1
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           :النتيجة
،  ٪14.7إجابة صحيحة عن السؤال أجابوا بلغت النسبة املئوية للطلبة األردنيني الذين 

 .٪19.3النسبة الدولية وبلغت 
 :كاآليتتوزعت إجاابت الطلبة األردنيني  

 14.7٪  .إجابة صحيحة 
 3.5٪  قطعة. 17مجعوا كافة قطع املتسابقة ، مثال ميس لديها 
 77.6٪   كتب أية إجابة غري صحيحة ) مبا يف ذلك حل مشطوب، أو ممسوح، أو

 ، أو حل ال يتفق مع املطلوب(.مقروءةأو غري  -خرابيش -خطوات مشوشة
 3.3٪ .حذف السؤال 
 0.9٪ مل يصل للسؤال. 

يالحظ أن نسبة الطلبة األردنيني الذين أجابوا إجابة صحيحة عن السؤال أدىن من  النسبة 
 الدولية.

 
 إرشادات عالجية

ميكن أنه ال تتوفر فرص للطلبة للتعرض ملثل هذا السؤال، ومن هنا فإن زايدة الفرص جتعلهم 
اإلجراءات العامة يف أيلفون مثله ، ولذا عند مناقشة أسئلة مشاهبة يفضل تطبيق "

 " املشار إليها سابقا.التدريس
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 أسئلة مشاهبة
 :(1س)
 كال  أيخذ فارغة علبة كل  ومقابل وعمر، زيد من كال  تسابق النفاايت، لتدوير مسابقة يف

 منهما
  أيخذ   من10 كل  ومقابل

 

 مجع زيد

 

 

 مجع عمر

 

 العلب؟ من أكرب  عددا   مجع فمن

 ) ضع عالمة يف مربع واحد (
 زيد □

    عمر □
 .الّصور أو الكلمات أو األعداد ابستخدام ذلك تعتقد ملاذا اذكر
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           :(2س)

               سلة يف كرات10 كل  املتسابق يضع        الكرات جلمع مسابقة يف

 

  سامر مجع

            

 خالد مجع

 

 الكرات؟ من أكرب  عددا   مجع فمن

 ) ضع عالمة يف مربع واحد (
 سامر □

    خالد □
 .الّصور أو الكلمات أو األعداد ابستخدام ذلك تعتقد ملاذا اذكر 
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           :(3س)

 

             . واحدة( طاقة) ابقة يف               وردات 10 كل  وضع يتم

 

 

 ليلى مجعت

 

        

  غادة ومجعت

 

 الورود؟ من أكرب  عددا   مجع فمن

 ) ضع عالمة يف مربع واحد (
 ليلى □

    غادة □
 .الّصور أو الكلمات أو األعداد ابستخدام ذلك تعتقد ملاذا اذكر
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؟السؤال     

 من أكرب كسرا    اكتب
1 
3 

 : ................... اإلجابة

           :النتيجة
، ٪50.7وا إجابة صحيحة عن السؤال أجاببلغت النسبة املئوية للطلبة األردنيني الذين 

 .٪40.1النسبة الدولية لإلجابة الصحيحة وبلغت 
 :كاآليتتوزعت إجاابت الطلبة األردنيني  

 50.7٪ صحيحة إجابة أجابوا . 
 14.3٪    كسر وحدة أصغر.كتب 
 29.4٪   كتب أية إجابة غري صحيحة )مبا يف ذلك حل مشطوب، أو ممسوح، أو

 .، أو حل ال يتفق مع املطلوب(مقروءةأو غري  -خرابيش -خطوات مشوشة
 4.5٪ السؤال حذف.  
 1.1٪ للسؤال. مل يصل 

 

يالحظ ارتفاع نسبة الطلبة األردنيني الذين أجابوا إجابة صحيحة عن السؤال عن   مالحظة:
كتب كسرا أصغر من املطلوب،   ٪14.3الدولية، ولكن من املالحظ أن ما نسبته النسبة 

فهم الطلبة للسؤال وحتديد املعطيات واملطلوب. ولتحسني هذه  وهذا يستدعي الرتكيز على
النسبة يفضل زايدة التدريبات مع املناقشة، وحث الطلبة على حتديد املعطى واملطلوب من 

 " املشار إليها سابقا.العامة يف التدريس اإلجراءاتالسؤال. و تطبيق "
 

 

 

 معطى كسر  من أكرب عادي كسر  كتابة  - العادية الكسور
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؟السؤال     
ويستغرق  4: 30سؤال مشابه: وعدت مرمي صديقتها احلضور إىل بيتها يف متام الساعة 

 5نفسها دقيقة وحرصا على عدم وصوهلا متأخرة منحت  20وصول مرمي إىل بيت صديقتها 
 دقائق إضافية .

 ففي أي وقت تبدأ مرمي ابلسري إىل منزل صديقتها؟ 
 4:  05 (أ

 4:  15 (ب
 4:  50 (ج
  4:  55 (د

 
           :النتيجة

كانت النسبة املئوية للطلبة األردنيني الذين اختاروا البديل الصحيح يف سؤال مشابه هي 
 . ٪36.7بينما بلغت النسبة الدولية  26.6٪

 :  كاآليتتوزعت إجاابت الطلبة على البدائل املشاهبة  
 26.6٪ من الطلبة اختاروا البديل ) أ( وهو البديل الصحيح. 
 17.3٪ تاروا البديل )ب(من الطلبة اخ. 
 21.3٪ (من الطلبة اختاروا البديل )ج. 
 26.8٪ (من الطلبة اختاروا البديل )د. 
 3.3٪ .من الطلبة كانت إجاابهتم مشطوبة 
 4.7٪ من الطلبة مل يصلوا للسؤال. 

 
 
 

 

 املناسب الوقت يف للوصول الالزم الوقت حساب/  الزمن



 

153 

 

 إرشادات عالجية
هم ءمن الراجح أن غالبية الطلبة الذين أخطأوا يف اإلجابة مل يفهموا السؤال إذ إن أخطا

 تركزت يف قيامهم ابجلمع بدل الطرح . 
رّكز على ضرورة فهم املسألة قبل القيام ابلعمليات احلسابية وبنّي للطلبة اخلطوات الالزمة حلل 

 املسألة : 
 قراءة املسألة قراءة متأنية  -
 حتديد املعطيات  -
 حتديد املطلوب  -
 حتديد خطة احلل  -
 حتديد العملية أو العمليات الالزمة حلل املسألة  -
 كتابة احلل  -
 التحقق من صحة احلل  -
 دّرب الطلبة على مجع وطرح الساعات والدقائق من خالل أمثلة :  -

  ما  8:10ووصل إىل املدرسة الساعة  7:30خرج زيد من منزله الساعة ,
 الوقت الذي استغرقه للوصول إىل املدرسة 

  وكانت الطريق من املدرسة إىل منزهلا  2:45غادرت لينا املدرسة الساعة .
 ة وصلت منزهلا؟ دقيقة . يف أي ساع 20تستغرق 

  مساء ، كم ساعة  5صباحا وينتهي الساعة  8:30يبدأ دوام سيف يف الساعة
  ؟يعمل سيف يف اليوم

 .املماثلة اطرح مزيد من التدريبات -
 كلف الطلبة حل األسئلة املشاهبة .  -
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 أسئلة مشاهبة
ويستغرق وصوله بسيارته  9:  30( : يبدأ دوام حممد يف الشركة اليت يعمل هبا الساعة 1س)
دقيقة يف حالة عدم وجود ازدحام وحرصا منه على عدم الوصول متأخرا فإنه مينح نفسه  15
 دقائق إضافية  10

 ؟ففي أي وقت خيرج حممد إىل عمله
 9:  05 (أ

 9:  15 (ب
 9:  50 (ج
 9:  55 (د

 
.أرادت ليلى  1: 30، مدة االمتحان  8:  40ن الرايضيات الساعة ( : يبدأ امتحا2س)

 ؟دقائق للمراجعة بعد االنتهاء من اإلجابة، ففي أي وقت تبدأ ابملراجعة  10أن ختصص 
 10: 10 (أ

 9: 25 (ب
 10:  00 (ج
 9:  10 (د

 
وكان الزمن الالزم  لنضوجها  7:  15( : وضعت اتال قالب احللوى يف الفرن الساعة 3س)
 5لكنها أرادت أن تتأكد من عدم احرتاقه قبل الوقت املخصص لنضوجها ب  دقيقة و  45

 دقائق 
  ؟ففي أي وقت تفعل ذلك

 8:  05 (أ
 8:  00 (ب
 7:  50 (ج
  7:  55 (د
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؟السؤال     
  سؤال مشابه: قامت مىن جبمع ثالثة أعداد 

  80كان اجملموع 
  33و  20وكان اثنان من هذه األعداد 

  ؟ما العدد الثالث
 27 (أ

 53 (ب
  47 (ج
 133 (د

           :النتيجة
كانت النسبة املئوية للطلبة األردنيني الذين اختاروا البديل الصحيح يف سؤال مشابه هي 

  ٪45.8بينما بلغت النسبة الدولية  45.3٪
 :  كاآليتتوزعت إجاابت الطلبة على البدائل املختلفة  

 45.3٪ من الطلبة اختاروا البديل )أ( وهو البديل الصحيح. 
 21٪ دين دون طرحهما من اجملموع من الطلبة اختاروا البديل )ب( )مجع العد

 .(الكلي
 10.1٪  ا البديل )ج( )طرح عدد واحد فقط(من الطلبة اختارو. 
 17.3٪ ( )مجع العددين إىل اجملموع( من الطلبة اختاروا البديل )د. 
 5.1٪ .من الطلبة كانت إجاابهتم مشطوبة 
 1.1٪ .من الطلبة مل يصلوا للسؤال 

 
 
 

 

 أعداد 3 جمموع يف الناقص العدد/  والطرح اجلمع
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 إرشادات عالجية
معظم أخطاء الطلبة كانت يف أهنم مجعوا العددين ومل يطرحوا هذا اجملموع من اجملموع الكلي 

 أو مجع العددين مع اجملموع الكلي 
 قد يرجع السبب يف عدم فهم املطلوب أو نسيان العملية األخرية 

لذا ال بد من التأكد من فهم الطلبة للمسألة إبعادة خطوات حل املسألة والتأكيد  -
 عليها وتدريب الطلبة على القراءة وتوضيح املسألة بلغة الطالب 

 .ذهنياتدريب الطلبة على اجلمع والطرح والتأكيد على اجلمع والطرح  -
 تدريب الطلبة على الطرح ابالستالف  -
 تزويد الطلبة بتمارين للجمع والطرح الذهين  مثل  -

25 +32  +40  
80 - 56  
90 - 48  

 وهكذا      73 - 100
 كلف الطلبة حل األسئلة املشاهبة  -

 
 أسئلة مشاهبة

 ( : مجع أمحد ثالثة أعداد 1س)
  100فكان اجملموع 

  42و  35وكان اثنان من هذه األعداد 
  ؟ما العدد الثالث

 77 (أ
 23 (ب
 58 (ج
 177 (د

  



 

157 

 

 ( : قام عبدهللا جبمع ثالثة أعداد 2س)
  60فكان اجملموع 

  12،  24وكان اثنان من هذه األعداد 
  ؟ما العدد الثالث

 48 (أ
 96 (ب
 36 (ج
 24 (د

 
 أعداد  4( : مجعت رميا 3س)

  70فكان اجملموع 
  12،  15،  20وكان ثالثة من هذه األعداد 

 ؟ما العدد الرابع
 47 (أ

 23 (ب
 117 (ج
  35 (د
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؟السؤال     
طالبا ، خترج منها يف هناية العام الدراسي عدد من الطلبة  530سؤال مشابه: يف مدرسة 

طالبا . فكم عدد الطلبة  575فاصبح عدد الطلبة طالبا  80وسجل يف بداية العام التايل 
  ؟الذين خترجوا من املدرسة

 اإلجابة : ...................

           :النتيجة
بينما بلغت  ٪9.2كانت النسبة املئوية للطلبة األردنيني الذين أجابوا عن سؤال مشابه هي 

 .٪9.7النسبة الدولية 
  :كاآليت  إجاابت الطلبة األردنينيتوزعت  

 80.1٪ الطلبة كانت إجاابهتم غري صحيحة من. 
 10.1٪ .من الطلبة كانت إجاابهتم مشطوبة 
 0.6٪ .من الطلبة مل يصلوا للسؤال 

 إرشادات عالجية
 يالحظ من خالل النتائج الضعف الشديد يف حل املسألة وحل اجلمل املفتوحة لذا يتم 

 تدريب الطلبة على حل اجلمل املفتوحة والبداية من مجل مفتوحة بسيطة مثل :  -
520  +---  =542  
312  +----  =335  
630 -  ----  =615  

 دّرب الطلبة على احلساابت ذهنيا مثل: -
. ما العد الذي  50فكان الناتج  20طرح منه عدد مث أضيف إليه  40 

هي الفرق بني العدد املطروح والعدد  10بنّي للطلبة أن الزايدة  ؟طرحناه
 املضاف 

 

 والطرح اجلمع تتضمن مسألة حل/  والطرح اجلمع
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 زّود الطلبة ابملزيد من هذه األمثلة لتعزيز املهارة لديهم  -
كلف الطلبة حل السؤال املشابه وأكد على خطوات حل املسألة أبن يكتب الطالب  -

املعطيات واملطلوب ويضع خطة للحل مث جيد الناتج ويف النهاية يتحقق من صحة 
 احلل 

 بة حل األسئلة املشاهبة والتحقق من صحة احلل يف كل منها كلف الطل -
 

 أسئلة مشاهبة
علبة  60علبة من احلمص ، ابع عددا من العلب مث اشرتى  240( : لدى اتجر 1س)

  ؟. فكم عدد العلب اليت ابعها 245فاصبح لديه 
 اإلجابة : ...................

 
ا أمها همنها مثنا لكتاب اشرتته مث أعطتقرشا ، دفعت  815( : يف حصالة اندين 2س)

قرشا . فما مثن الكتاب  715قرش لتضعها يف احلصالة فأصبح املبلغ يف احلصالة  100
  ؟الذي اشرتته 

 اإلجابة : ...................

 
دينارا  550دينار صرف منها مبلغا مث قبض راتبه الذي يبلغ  150( : كان مع سليم 3س)

  ؟ر . فكم املبلغ الذي صرفهدينا 625فاصبح معه 
 اإلجابة : ...................
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؟السؤال     
سؤال مشابه: قسمت الان كل قطعة من احللوى أرابع لتعطي ربعا واحدا لكل صديقة من 

 . 13صديقاهتا البالغ عددهن 
  ؟كم قطعة حلوى حتتاج  

 ...................اإلجابة : 

 استخدم الصور أو الكلمات لشرح إجابتك .
           :النتيجة

 ٪3.2عن سؤال مشابه هي إجابة كاملة كانت النسبة املئوية للطلبة األردنيني الذين أجابوا 
 .٪3.2وبلغت النسبة الدولية 

  :كاآليت  إجاابت الطلبة األردنينيتوزعت 
 4.5٪  الصحيح دون شرحواب اجلمن الطلبة أعطوا. 
 3.4٪ وا إجابة صحيحة جزئيا دون تربيرمن الطلبة أعط. 
 57.6٪ ةمن الطلبة كانت إجاابهتم غري صحيح. 
 30.1٪ .من الطلبة كانت إجاابهتم مشطوبة 
 1.1٪ .من الطلبة مل يصلوا للسؤال 

 إرشادات عالجية
م املطلوب من معظم الطلبة مل يستطيعوا حل السؤال املشابه . قد يكون السبب عدم فه

 . ا أن مفهوم الكسر غري واضح لديهمالتعامل مع الكسور ورمبعلى السؤال أو عدم قدرهتم 
 راجع الطلبة ابلكسور ومتثيلها  -
 راجع الطلبة بتمثيل العدد الكسري مثل :  -

  العدد مثل
13 

 جزء 13 بتظليل
4 

 

 الكسور العمليات على/  الكسور
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 انقش السؤال املشابه مع الطلبة بعد إعطائهم الفرصة للتفكري  -
اطلب منهم رسم قطع من احللوى مقسمة كل واحدة إىل أرابع حبيث حيصلوا على  -

 ربع  13
 ؟اسأل الطلبة كم قطعة كاملة حنتاج -
 كلف الطلبة حل األسئلة املشاهبة واطلب منهم الرسم يف كل سؤال منها -
  عن األسئلةاطلب من الطلبة إعطاء تربير لإلجابة  -

 أسئلة مشاهبة
 ( : قسمت رند قطع البيتزا إىل أثالث 1س) 
 . 11وتعطي ثلث واحد لكل طفل من األطفال البالغ عددهم  

  ؟فكم عدد أقراص البيتزا اليت حتتاجها
 اإلجابة : ...................

 استخدم الصور أو الكلمات لشرح إجابتك . 
 

 أجزاء لوضع صورة يف كل جزء  6( : يقسم علي كل صفحة من دفرته إىل 2س)
 صورة  19وكان لديه          

  ؟كم صفحة حيتاج لوضعها
 اإلجابة : ...................

 استخدم الصور أو الكلمات لشرح إجابتك .
 

 ( : حيتاج ابئع احللوى لربع كيلو من الطحني لصنع كل قالب من احللوى . 3س)
 ويشرتي الطحني يف عبوات تتسع كل منها كيلو واحد .  

 قالبا  . 23أراد أن يصنع 
  ؟كم عبوة طحني حيتاج

 اإلجابة : ...................
 استخدم الصور أو الكلمات لشرح إجابتك .



 

162 

 

 

؟السؤال     
أقالم  وأعطت  7علب من األقالم امللونة يف كل علبة  4سؤال مشابه: أحضرت املعلمة 

 . 12قلمني لكل طالب من الطلبة وعددهم 
  ؟كم عدد األقالم املتبقية

 اإلجابة : ...................
 

           :النتيجة
بينما  ٪21.6مشابه هي  عن سؤالللطلبة األردنيني الذين أجابوا  املئويةكانت النسبة 

 .٪23.3بلغت النسبة الدولية 
  :كاآليتتوزعت إجاابت الطلبة األردنيني   

 69.4٪ الطلبة كانت إجاابهتم غري صحيحة من. 
 7.5٪ .من الطلبة كانت إجاابهتم مشطوبة 
 1.5٪ .من الطلبة مل يصلوا للسؤال 

 
 إرشادات عالجية

 3يستطيعوا حل املسألة اليت تتكون من  من املالحظ أن نسبة كبرية جدا من الطلبة مل
خطوات بعمليات حسابية بسيطة . ومبا أن العمليات احلسابية تتضمن ضرب أعداد صغرية 

 قدرة عدم يف أو ،مث طرح النواتج فمن املرجح أن املشكلة كانت يف فهم املطلوب من السؤال
 . السؤال يف املطلوبة احلسابية ابلعمليات القيام على الطلبة بعض
 حلل أي مسألة حسابية  رّكز على ضرورة فهم املسألة واتباع اخلطوات الالزمة -
ل نقاط وّضح املسألة إبعادة كتابتها بشكل جمزأ )بّسط املسألة بكتابتها على شك -

 ( لتوضيح املعطيات واملطلوب
  كاآليتمثال : يف السؤال املشابه خلص املسألة  

 

 والطرح الضرب تتضمن مسألة حل/  املسألة حل
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  أقالم :  7نة يف كل علبة علب من األقالم امللو  4أحضرت املعلمة
 ما العملية احلسابية الالزمة ؟اسأل الطلبة ما عدد األقالم مجيعها

  اسأل كم قلما أخذ  12أعطت قلمني لكل طالب وعدد الطلبة .
  ؟ما العملية احلسابية الالزمة ؟الطالب مجيعهم

 ؟ما العملية احلسابية الالزمة ؟كم قلما تبقى
اهبة واطلب منهم حتديد املعطيات واملطلوب وخطة كّلف الطلبة حل األسئلة املش -

 احلل مث إجياد احلل 
 

 أسئلة مشاهبة
 وردات .  8ابقات من الورود يف كل ابقة  5( : اشرتت سلوى 1س)

 وردات يف كل مزهرية من املزهرايت الستة .  6وضعت   
  ؟كم عدد الوردات املتبقية  

 اإلجابة : ...................
 

أوراق نقدية من فئة العشرة داننري . أعطى مخسة داننري لكل واحد من  7علي ( : مع 2س)
 أبناءه األربعة .

  ؟فكم دينارا بقي معه 
 اإلجابة : ...................

 
تفاحات . وزعها  10صناديق من التفاح يف كل صندوق  8( : اشرتى ابئع خضار 3س)

 تفاحات .  3علبة صغرية يف كل علبة  25على 
  ؟عدد التفاحات املتبقية كم  

 اإلجابة : ...................
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؟السؤال     
 سؤال مشابه: قام راشد جبمع نوعني من الطوابع وإلصاقها يف دفرته . 

 وألصقها كما هو موضح أدانه  6والنوع الثاين  7وكان عدد الطوابع من النوع األول 

 
 سم . 4سم والثاين 2وكان طول الطابع األول 

  ؟فما كان طول اجملموعة اليت ألصقها راشد
 سم  19 (أ

 سم  25 (ب
 سم 38 (ج
 سم 78 (د

 
           :النتيجة

كانت النسبة املئوية للطلبة األردنيني الذين اختاروا البديل الصحيح يف سؤال مشابه هي 
 . ٪34.1بينما بلغت النسبة الدولية  33.7٪

 :  كاآليتعلى البدائل املختلفة   األردنيني توزعت إجاابت الطلبة
 34.9٪ )من الطلبة اختاروا البديل )أ. 
 14.7٪ )من الطلبة اختاروا البديل )ب. 
 33.7٪ من الطلبة اختاروا البديل )ج( وهو البديل الصحيح. 
 7.3٪ )من الطلبة اختاروا البديل )د. 
 5.8٪ .من الطلبة كانت إجاابهتم مشطوبة 
 3.5٪ .من الطلبة مل يصلوا للسؤال 

 
 

 

 واجلمع الضرب تتضمن مسألة حل/  واجلمع الضرب
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 إرشادات عالجية
من الطلبة ابلرغم من أنه بديل غري صحيح  ٪34.9يالحظ أن البديل )أ( قد اختاره 

ويعتمد على مجع األطوال مع عددها مما يدل على أن الطلبة الذين اختاروا هذا البديل مل 
 ة وكذلك ابلنسبة للبديل )ب( .يفهموا املسأل

 وقد تكررت مشكلة عدم فهم املسألة لدى الطلبة يف العديد من األسئلة 
 لذا ال بد من تكرار عملية الرتكيز على فهم املسألة وتوضيحها للطلبة 

 ابدأ ابلسؤال املشابه واطلب من الطلبة حماولة حله . -
 اطلب منهم شرح السؤال وإعادة صياغته لتتأكد من فهم اجلميع .  -
اطلب من الطلبة كتابة املعطيات واملطلوب وخطة احلل وتنفيذ احلل والتحقق من  -

 صحة احلل ابتباع طريقة خمتلفة حلله مثل اجلمع املتكرر 
 كلف الطلبة حل األسئلة املشاهبة  -
 سألة أتكد أن اجلميع قاموا ابتباع خطوات حل امل -
أتكد من قيامهم ابلتحقق من صحة احلل حيث أن قيامهم بذلك يؤكد فهمهم  -

 للمسألة  
 أسئلة مشاهبة

(: قامت أريج بوضع كتب ودفاتر على الطاولة جبانب بعضها حبيث تضع الدفرت 1س)
 وجبانبه الكتاب على التوايل .

 ، كما هو موضح أدانه . 4وعدد الدفاتر  5وكان عدد الكتب 
 
 

 سم  15سم وعرض الدفرت 20وكان عرض الكتاب 
  ؟فكم كان عرض اجملموعة من الكتب والدفاتر

 
 سم 160 (د سم  315 (ج سم  69 (ب سم  44 (أ
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 ( : قامت فاطمة بوضع علب احلمص والفاصوليا فوق بعضها يف خزانة املطبخ 2س)
 علب من الفاصوليا 5علب من احلمص و 4وكان لديها 

 كما هو موضح يف الشكل 
 سم .  10سم وارتفاع علبة الفاصوليا  7وكان ارتفاع علبة احلمص 

 ؟فكم كان ارتفاع اجملموعة كاملة
 سم  26 (أ

 سم  78 (ب
 سم 35 (ج
 سم 1400 (د

 
 ( :   صنع مؤمن شريطا زخرفيا ابستخدام أشكال مثلثية ذات لونني 3س)

 مثلثات بيضاء كما يف الشكل  5مثلثات زرقاء و 6وقد استخدم 
 سم  . 3املثلث وكان طول قاعدة 

 ؟ما طول الشريط الذي صنعه
 سم  14 (أ

 سم  18 (ب
 سم 33 (ج
 سم 17 (د
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 والقياس اهلندسة
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 اهلندسة والقياس
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 ةف  ر  ع  م  /اهلندسة والقياس
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؟السؤال     

 

           :النتيجة
،  ٪76.2إجابة صحيحة عن السؤال  أجابوابلغت النسبة املئوية للطلبة األردنيني الذين 

 .٪80.2النسبة الدولية لإلجاابت الصحيحة وبلغت 
 :كاآليتتوزعت إجاابت الطلبة األردنيني  

 76.2٪   .إجابة صحيحة 
 17.8٪  ( مبا يف ذلك حل مشطوب، أو ممسوح، أو كتب أية إجابة غري صحيحة

 ، أو حل ال يتفق مع املطلوب(.  مقروءةأو غري  -خرابيش -خطوات مشوشة
 6.1٪  .حذف السؤال 
 0.1٪   .مل يصل للسؤال 

 
 إرشادات عالجية

جابوا بصورة صحيحة عن النسبة الدولية إىل قلة تدين نسبة الطلبة األردنيني الذين أرمبا يعود 
ممارستهم ملهارة القياس بصورة عملية، فهم مل أيلفوا القياس.إن مناقشة أسئلة مشاهبة جيب أن 

 ترتافق مع:
 توفري فرص كافية ملمارسة مهارة القياس وتدوين النتيجة. -

 

 قطعة طول/ األطوال قياس
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ريج على داستخدام أداة القياس حبيث ينطبق بداية الت الدقة يفاحلرص الكامل على  -
 بداية الشيء املقاس.

 ." املشار إليها سابقااإلجراءات العامة يف التدريستطبيق " -
 أسئلة مشاهبة

 :(1س)

 
  كم يبلغ طول القلم؟

 اإلجابة: .....................
 

 : (2س)
 

 
 كم يبلغ طول السهم؟

 .....................اإلجابة: 
 
  :(3)س
 

 
 كم طول املستطيل؟

 اإلجابة: .....................
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؟السؤال     
 .شكل لكل ال أو نعم اكتب

 كمثال  األول الشكل حل مت
  

 ال  نعم 
 ⃝ .............. ⃝ ...............  هل هذا مثلث

 ⃝ ................ ⃝ ...............  هل هذا مثلث

 ⃝ ................ ⃝ ...............  هل هذا مثلث

 ⃝ ................ ⃝ ...............  هل هذا مثلث

 ⃝ ................ ⃝ ...............  هل هذا مثلث

 

 

 

 املثلث تعيني/ األبعاد ثنائية األشكال

 أ

 أ

 أ

 أ

  أ

 ب

 ب

 ب

 ب
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           :النتيجة
، ٪48.6إجابة صحيحة عن السؤال أجابوابلغت النسبة املئوية للطلبة األردنيني الذين 

 .٪52.5النسبة الدولية لإلجابة الصحيحة وبلغت 
 :كاآليتتوزعت إجاابت الطلبة األردنيني  

 48.6٪  .إجابة صحيحة 
 44.6٪   كتب إجابة غري صحيحة )مبا يف ذلك حل مشطوب، أو ممسوح، أو

 .، أو حل ال يتفق مع املطلوب(مقروءةأو غري  -خرابيش -خطوات مشوشة
 6.7٪  .حذف السؤال  
 0.1٪   .مل يصل للسؤال 

يالحظ أن نسبة الطلبة األردنيني الذين أجابوا إجابة صحيحة عن السؤال أقل من النسبة 
 الدولية.

 عالجية إرشادات
رمبا يعود تدين نسبة اإلجاابت الصحيحة للطلبة األردنيني إىل أن بعضهم ال مييز املثلث من 

غريه من املضلعات، أو أن السؤال ُأشكل على بعضهم فكرروا املثال احمللول. إن مناقشة 
 أسئلة مشاهبة يٌفرتض أن يرتافق مع:

عرض أمثلة على املثلث ومناقشتها مع الطلبة و الرتكيز على اخلاصية احلرجة وهي أنه   -
 زوااي...(.    3أضالع أو له  3مضلع يتألف من 

 ت وأخرى ملضلعات ومناقشتها مع الطلبة.ثاعرض أمثلة  حمسوسة ملثل -
مع تكليف الطالب إبعطاء أمثلة من واقع الفصل واملدرسة واحمليط اخلارجي للمثلث  -

 التربير.
 سابقا. " املشار إليهااإلجراءات العامة يف التدريستطبيق " -
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 أسئلة مشاهبة
 :(1س)

 هل هذه األشكال أشكال رابعية.
 ظلل نعم أو ال لكل شكل.

  
 ال  نعم 

هل هذا الشكل 
 شكل رابعي؟

 
............... ⃝ .............. ⃝ 

هل هذا الشكل 
 شكل رابعي؟

 
............... ⃝ ................ ⃝ 

هل هذا الشكل 
 شكل رابعي؟

 ............... ⃝ ................ ⃝ 

هل هذا الشكل 
 ⃝ ................ ⃝ ...............  شكل رابعي؟

 

 

 

 

 أ

 أ

 أ

 ب أ

 ب

 ب

 ب
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 :(2س)
 .مثلثاتهل هذه األشكال 

 ظلل نعم أو ال لكل شكل.

  
 ال  نعم 

 هل هذا مثلث
 

............... ⃝ .............. ⃝ 

 ⃝ ................ ⃝ ...............  هل هذا مثلث

 هل هذا مثلث
 

............... ⃝ ................ ⃝ 

 هل هذا مثلث
 

............... ⃝ ................ ⃝ 

 
 
 
 
 
 
 

 أ

 أ

 أ

 ب أ

 ب

 ب

 ب
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 :(3س)
 .مثلثاتهل هذه األشكال 

 ظلل نعم أو ال لكل شكل.

  
 ال  نعم 

 هل هذا مثلث
 

............... ⃝ .............. ⃝ 

 هل هذا مثلث
 

............... ⃝ ................ ⃝ 

 ⃝ ................ ⃝ ...............  هل هذا مثلث

 هذا مثلث هل
 

............... ⃝ ................ ⃝ 

 

 

 

 

 

 أ

 أ

 أ

 ب أ

 ب

 ب

 ب
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؟السؤال     
 .الشكل يف كما  صناديق 4 سلوى لدى  :مشابه سؤال

 

 

 

 

  األطول؟ هو صندوق أي .أ
 4 (د 3 (ج 2 (ب 1 (أ

 
           :النتيجة

بلغت النسبة املئوية للطلبة األردنيني الذين اختاروا اإلجابة الصحيحة عن سؤال مشابه 
 . ٪80.9النسبة الدولية لإلجابة الصحيحة ، وبلغت  79.3٪

  :كاآليتعلى البدائل املشاهبة   إجاابت الطلبة األردنينيتوزعت 
 2.5٪ .)اختاروا البديل )أ 
 5.5٪ ب(.   اختاروا البديل( 
 79.3٪ ج( وهو البديل الصحيح. اختاروا البديل( 
 8.5٪ )اختاروا البديل )د. 
 2.1٪ .حذفوا السؤال 
 2.1٪ .مل يصلوا السؤال 

 
 

 

 مقارنة السعات( ب)مقارنة األطوال ( أ)  - والسعة الطول

1 2 
3 

4 
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 سعة؟ أكرب صندوق أي. ب

 4 (د 3 (ج 2 (ب 1 (أ
 

           :النتيجة
، وبلغت  ٪70.4 الصحيحة اإلجابة اختاروا الذين األردنيني للطلبة املئوية النسبة كانت

 . ٪70.9النسبة الدولية 
  :اآليتأما نتائج الطلبة األردنيني فكانت ك

 3.6٪ .)اختاروا البديل )أ 
 70.2٪   .اختاروا البديل )ب( وهو البديل الصحيح 
 10.5٪ .)اختاروا البديل )ج 
 11.0٪ د( اختاروا البديل(. 
 2.5٪ .حذفوا السؤال 
 2.2٪ .مل يصلوا السؤال 

 

 إرشادات عالجية
األشكال ثالثية األبعاد )اجملسمات( تُفهم بطريقة خمتلفة عن الواقع رمبا أن مفهوم الطول يف  

لدى الطلبة، فهم يركزون على مظهر واحد  يف اجملسم وقد يكون احلجم، وقد يكون مفهوم 
د مناقشة أسئلة مشاهبة يفضل مراعاة نالسعة غري واضح لدى بعض الطلبة أيضا، لذا ع

 :اآليت
 م الطلبة.تتم املناقشة بعرض اجملسمات أما -
 توضيح مفهوم السعة. -
 املشار إليها سابقا. اإلجراءات العامة يف التدريستطبيق  -
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 أسئلة مشاهبة
 أسطواانت كما يف الشكل ادانه. 4: لدى منال (1س)

 
 
 

 

 أ. أي اسطوانة هي األطول؟ 
 4 (د 3 (ج 2 (ب 1 (أ

 
 ب. أي أسطوانة هي األكرب سعة؟

 4 (د 3 (ج 2 (ب 1 (أ
 

  خماريط كما يف الشكل أدانه. 4عفاف : يف خزانة (2س)
 
 
 
 

 

 األطول؟ هو خمروط أي.  أ

 4 (د 3 (ج 2 (ب 1 (أ
 

 سعة؟ األكرب هو خمروط أي. ب

 4 (د 3 (ج 2 (ب 1 (أ
 

1 2 
3 

4 

1 2 3 
4 
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 :(3س)
 .أدانه الشكل يف كما  سالت 3 عاهد لدى

 

 

 

 

 األطول؟ هي سلة أية. أ

 4 (د 3 (ج 2 (ب 1 (أ
 

 سعة؟ األكرب هي سلة أية. ب

 4 (د 3 (ج 2 (ب 1 (أ
 

 

 

 

 

 

 

1 
2 

3 4 
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؟السؤال     
  :مشابه سؤال

 مربع؟ أييت مما شكل أي

  (أ
 

   (ب

   (د   (ج

           :النتيجة
بلغت النسبة املئوية للطلبة األردنيني الذين اختاروا اإلجابة الصحيحة عن سؤال مشابه 

 . ٪40.1النسبة الدولية لإلجابة الصحيحة ، وبلغت  43.2٪
  :كاآليتعلى البدائل املشاهبة   إجاابت الطلبة األردنينيتوزعت 
 43.2٪ .اختاروا البديل )أ( وهو البديل الصحيح 
 20.4٪   .)اختاروا البديل )ب 
 28.3٪ .)اختاروا البديل )ج 
 1.5٪ )اختاروا البديل )د. 
 4.2٪ .حذفوا السؤال 
 2.4٪ .مل يصلوا السؤال 

 

 

 املربع تعيني / املضلعات



 

183 

 

يالحظ أن نسبة الطلبة األردنيني الذين أجابوا عن السؤال بصورة صحيحة أعلى  مالحظة:
من النسبة الدولية. ولتحسني هذه النسبة يفضل مناقشة العديد من األسئلة املشاهبة مع 

 السؤال، يفتعميم املناقشة على مجيع الطلبة، واستخدام أوضاع خمتلفة لألشكال الرابعية كما 
 ية املربع هبذا الشكل  ؤ على ر ألن الطلبة اعتادوا 

  ب، ج.  وهذا ما يفسر ارتفاع نسب الطلبة الذين اختاروا 
 املشار إليها سابقا. اإلجراءات العامة يف التدريسوتطبيق 
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؟السؤال     
 : مشابه سؤال

 القياس؟ يف الزوااي مجيع تتساوى شكل أي يف
 

   (ب   (أ

  (د   (ج
 

           :النتيجة
بلغت النسبة املئوية للطلبة األردنيني الذين اختاروا اإلجابة الصحيحة عن سؤال مشابه 

 . ٪62.9النسبة الدولية لإلجابة الصحيحة ، وبلغت   66.0٪
  :كاآليتعلى البدائل املشاهبة   إجاابت الطلبة األردنينيتوزعت 
 9.1٪ )اختاروا البديل )أ. 
 66.0٪   .اختاروا البديل )ب( وهو البديل الصحيح 
 5.3٪ .)اختاروا البديل )ج 
 10.3٪ د( اختاروا البديل(. 
 8.1٪ .حذفوا السؤال 
 1.2٪ .مل يصلوا السؤال 

 

 زواايه تتساوى شكل تعيني- املضلعات زوااي
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: يالحظ أن نسبة الطلبة األردنيني الذين أجابوا عن السؤال بصورة صحيحة أعلى مالحظة
ولكن مع أن نتائج الطلبة األردنيني أفضل من النسبة الدولية، إال إن  من النسبة الدولية.

إجاابت عدد ال أبس فيه منهم ال تبعث على الرضا خاصة مع سهولة السؤال، فما نسبته 
منهم اختاروا البديل )د( وهو  ٪10.3اختاروا البديل )أ( وهو خطأ، وما نسبته  9.1٪

أو مل يصل إليه، لذا يفضل الرتكيز على مفهوم خطأ أيضا، هذا إىل جانب من تركه منهم 
الزاوية وخصائص األشكال الرابعية من خالل مناقشة أمثلة مع تربير اإلجابة. وتطبيق 

 املشار إليها سابقا. اإلجراءات العامة يف التدريس
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؟السؤال     
 ؟سؤال مشابه: : أي مما أييت ميكن أن يكون طول ابب غرفة الصف

 مرت  2 (أ
 سنتيمرت  2 (ب
 ملليمرت  2 (ج
 كيلو مرت   2 (د

           :النتيجة
كانت النسبة املئوية للطلبة األردنيني الذين اختاروا البديل الصحيح يف سؤال مشابه هي   

 . ٪53.5بينما بلغت النسبة الدولية  52.2٪
 :  كاآليتعلى البدائل املشاهبة  األردنيني إجاابت الطلبة توزعت 
 52.2٪ من الطلبة اختاروا البديل )أ( وهو البديل الصحيح. 
 17.5٪ )من الطلبة اختاروا البديل )ب. 
 19.4٪ )من الطلبة اختاروا البديل )ج. 
 4.7٪ )من الطلبة اختاروا البديل )د. 
 3.0٪ .من الطلبة كانت إجاابهتم مشطوبة 
 3.2٪ من الطلبة مل يصلوا للسؤال. 

 إرشادات عالجية
ال شك أن مهارة اختيار وحدة القياس املناسبة ضرورية يف حياة الطالب لذا ال بد من  

 امتالكها وتدريب الطلبة حىت تصبح وحدات القياس مألوفة لديهم .
 اطرح أسئلة شفوية على الطلبة عن وحدات قياس األطوال مثل : -

  ؟الشباك وما وحدة القياس اليت اخرتهتاكم تقدر عرض  
 .بني للطلبة وحدات قياس الطول على اللوح وعلى املسطرة -

 

 املناسبة الطول قياس وحدة اختيار/  املناسبة القياس وحدة اختيار
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اطلب من الطلبة قياس أطوال أشياء من الغرفة الصفية والتأكيد على وحدة القياس  -
اليت استخدموها مثل طول أرضية الغرفة وعرضها والباب والشباك والبالط واألقالم 

 حبيث يستخدم الطلبة امللليمرت والسنتيمرت واملرت.  والدفاتر واملمحاة
 اسأل الطلبة عن وحدة القياس للمسافة بني بيته واملدرسة أو بني مدينتني  -
كلف الطلبة حل األسئلة املشاهبة وانقشها وبني للطلبة ما األشياء اليت ميكن أن  -

 كم   2ملم أو  2أو  مس 2م أو  2يكون طوهلا 
 اطلب منهم ذكر مثال على كل منها  -

 أسئلة مشاهبة
 ؟( : أي مما أييت ميكن أن يكون طول ورقة من الدفرت1س) 

 مرت  20 (أ
 سنتيمرت  20 (ب
 ملليمرت  20 (ج
 كيلو مرت   20 (د

 

 ميكن أن يكون ارتفاع غرفة الصف؟ أييت(: أي مما 2س)
 مرت  20 (أ

 مرت  6 (ب
 مرت 3 (ج
 مرت  1 (د

 

  ؟مسك الكتاب( : أي مما أييت ميكن أن يكون 3س)
 مرت  18 (أ

 سنتيمرت 18 (ب
 ملليمرت  18 (ج
 كيلو مرت  18 (د
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؟السؤال     

 على اخلط املرسوم أدانه  ☺ سؤال مشابه: وضعت حنني الرمز ۩ ووضعت منار الرمز
                        

                                                            
 

 

  ؟فما املسافة بني الرمزين
 

 11 (أ
 8 (ب
 3 (ج
 7 (د

           :النتيجة
كانت النسبة املئوية للطلبة األردنيني الذين اختاروا البديل الصحيح يف سؤال مشابه هي   

 . ٪43.5بينما بلغت النسبة الدولية  37.6٪
 :  كاآليتعلى البدائل املختلفة   األردنيني توزعت إجاابت الطلبة

 20.1٪ )من الطلبة اختاروا البديل )أ. 
 10.0٪  اختاروا البديل )ب(من الطلبة. 
 25.3٪ )من الطلبة اختاروا البديل )ج. 
 37.6٪ من الطلبة اختاروا البديل )د( وهو البديل الصحيح. 
 3.3٪ .من الطلبة كانت إجاابهتم مشطوبة 
 3.7٪  للسؤال.من الطلبة مل يصلوا 

 
 

 

 األعداد خط على نقطتني بني املسافة/  املسافة

۩ ☺ 
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 إرشادات عالجية
على حساب املسافة بني نقطتني على خط  األردنيني ميكن تفسري عدم قدرة عدد من الطلبة

األعداد أبهنم مل يفهموا املطلوب أو أهنم مل يرجعوا للشكل الذي يدل على املسافة، أو مل 
 أيلفوا مثل هذا السؤال . 

 أعرض على الطلبة خط أعداد واطرح أسئلة متنوعة حوله مثل :  -
  5إىل النقطة املمثلة ابلعدد  8كم خطوة حنتاج أن نسري لننتقل من النقطة املمثلة ابلعدد   -
  6وحدات عن النقطة املمثلة للنقطة  3ما النقطة اليت تبعد   -
وكان علي يقف عند النقطة  إذا كان حممود يقف يف منتصف املسافة  بني علي ومصطفى -

 . 4ومصطفى عند النقطة  10
  ؟أين يقف حممود

  ؟ما املسافة اليت تفصل حممود عن علي
 اطرح أسئلة مشاهبة ليصبح مفهوم املسافة مألوفا لدى الطلبة 

 كّلف الطلبة حل األسئلة املشاهبة ابإلضافة للسؤال املشابه لسؤال الدراسة 
وعلقه يف الصف لريجع إليه الطلبة عند احلاجة إليه ويكون  ارسم خط األعداد على لوحة -

  .وسيلة متعددة األغراض يف اهلندسة واألعداد واجلرب
 أسئلة مشاهبة

  ⚽ووقف عماد عند النقطة  ☺وقف أمحد عند النقطة ( : 1س)
 
 
 

 ؟ما املسافة بني أمحد وعماد
 

 1 (د 2 (ج 3 (ب 5 (أ
 

⚽ ☺ 
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   ب و أ بني( ج) والنقطة( ب) النقطة عن وحدات 5 بعد على( أ) النقطة تقع( :  2)س
 ؟ب و  ج بني املسافة ما.  أ عن واحدة وحدة وتبعد

 
 

 3 (د 4 (ج 2 (ب 6 (أ
 
  

 . 2 النقطة وصلت حىت مشت مث 7 النقطة عند ملى وقفت( : 3)س
 
 
 
 قطعتها؟ اليت املسافة ما
 

 

 5 (د 4 (ج 3 (ب 10 (أ
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 يقب  ط  ت  /اهلندسة والقياس
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؟السؤال     

 
           :النتيجة

 ،٪34.4 السؤال عنصحيحة  إجابة أجابوا الذين األردنيني للطلبة املئوية النسبة بلغت
 .٪41.1 الدولية النسبة وبلغت
 :كاآليت  األردنيني الطلبة إجاابت توزعت
 34.4 ٪صحيحة إجابة.  
 25.6٪ السؤال يف الواردة تلك غري أببعد مستطيل رسم. 
 30.0٪ أو ممسوح، أو مشطوب، حل ذلك يف مبا) صحيحة غري إجابة أية 

 (.املطلوب مع يتفق ال حل أو مقروءة، غري أو -خرابيش -مشوشة خطوات
 8.3٪ السؤال حذف. 
 1.8٪ للسؤال يصل مل. 

 النسبة من أدىن السؤال عن صحيحة إجابة أجابوا الذين األردنيني الطلبة نسبة أن يالحظ
 .الدولية

 

 معلومة أببعاد مستطيل رسم/ األبعاد ثنائية األشكال رسم
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 إرشادات عالجية
مستطيال أببعاد غري تلك الواردة يالحظ أن ربع الطلبة مل يتقيد بتعليمات السؤال فرمسوا 

املطلوبة، كما أن ثلثهم تقريبا رمسوا رسومات غري مفهومه، وهذا يعين أهنم مل ينتبهوا ملعطيات 
السؤال وتسرعوا يف اإلجابة عنه، أو أن الفرص املتاحة هلم لرسم األشكال قليلة. إن مناقشة 

 أسئلة مشاهبة جيب أن ترتافق مع:
 املستطيل. مناقشة الطلبة خبصائص -
 توجيه الطلبة للتقيد ابملعطيات الواردة يف السؤال. -
 توجيه الطلبة ومساعدهتم لعدم التسرع يف اإلجابة. -
 " املشار إليها سابقا.اإلجراءات العامة يف التدريستطبيق " -

 
 أسئلة مشاهبة

 .سم 5 يف سم 4 أضالعه مستطيال ارسم اآلتية املربعات شبكة على: (1س)
 

         
         
         
         
         
         
         
         
         
         

 



 

195 

 

 .سم 7 يف سم 5 أضالعه مستطيال ارسم اآلتية املربعات شبكة على: (2س)
 

         
         
         
         
         
         
         
         
         
         

 
 .سم 8 يف سم 4 أضالعه مستطيال ارسم اآلتية املربعات شبكة على: (3س)
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؟السؤال     
 .أضالعها كأحد"  أب"  القطعة مستخدما قائمة زاوية ارسم: مشابه سؤال

 
 
 
 
 
 
 
 
 

           :النتيجة
، وبلغت  ٪50.7عن السؤال  صحيحة إجابة أجابوابلغت النسبة املئوية للطلبة األردنيني الذين 

 .٪46.6النسبة الدولية لإلجابة الصحيحة 
 :كاآليتتوزعت إجاابت الطلبة األردنيني  

 50.7٪  .إجابة صحيحة 
 41.2٪   كتب أية إجابة غري صحيحة )مبا يف ذلك حل مشطوب، أو ممسوح، أو

 ، أو حل ال يتفق مع املطلوب(.   مقروءةأو غري  -خرابيش -خطوات مشوشة
 6.8 ٪ .حذف السؤال 
 1.2٪ .مل يصل للسؤال 

عن  أعلىيالحظ أن نسبة الطلبة األردنيني الذين أجابوا إجابة صحيحة عن السؤال  مالحظة:
 النسبة الدولية.

ولتحسني نسبة الطلبة األردنيني هذه يفضل املزيد من التدريبات مع مراعاة الدقة يف الرسم. وتطبيق 
 املشار إليها سابقا. اإلجراءات العامة يف التدريس

        
        
                

        
        
         أ
        

 

 قائمة زاوية رسم/  الزوااي رسم
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؟السؤال     

 
           :النتيجة

 )أ( النتيجة
، وبلغت  ٪5.6بلغت النسبة املئوية للطلبة األردنيني الذين اختاروا اإلجابة الصحيحة عن السؤال 

 .٪7.8الصحيحة  لإلجابةالنسبة الدولية 
 :كاآليتتوزعت إجاابت الطلبة األردنيني  

 5.6٪ .إجابة صحيحة 
 83.4٪  كتب أية إجابة غري صحيحة )مبا يف ذلك حل مشطوب، أو ممسوح، أو

 ، أو حل ال يتفق مع املطلوب(.مقروءةأو غري  -خرابيش -خطوات مشوشة
 8.9٪  .حذف السؤال 
 2.1٪  .مل يصل للسؤال 

 يالحظ أن نسبة الطلبة األردنيني الذين أجابوا إجابة صحيحة عن السؤال أدىن عن النسبة الدولية.
 

 

 األعداد خط على احلركة/  واالجتاه احلركة
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 )ب( يجةالنت
،  ٪18.9 بلغت النسبة املئوية للطلبة األردنيني الذين اختاروا اإلجابة الصحيحة عن سؤال مشابه

 . ٪20.8عن هذا السؤال  الصحيحة اإلجابة اختارواالنسبة الدولية للطلبة الذين  وبلغت
  :كاآليتتوزعت إجاابت الطلبة األردنيني على البدائل املشاهبة  

 22.2٪ .)اختاروا البديل )أ 
 18.9٪ ب( وهو البديل الصحيح.ديل اختاروا الب( 
 30.3٪  ج(.اختاروا البديل( 
 21.1٪ )اختاروا البديل )د. 
 4.8٪ .حذفوا السؤال 
 2.6٪   .مل يصلوا السؤال 

يالحظ أن نسبة الطلبة األردنيني الذين أجابوا عن السؤال بصورة صحيحة أدىن من النسبة 
 الدولية.

 إرشادات عالجية
رمبا يعزى اخنفاض نسبة الطلبة األردنيني الذين أجابوا بصورة صحيحة عن هذا السؤال إىل عدد 

 من العوامل منها:
ضعف ألفة الطلبة مبثل هذا السؤال ورمبا هذا ما يفسر ارتفاع نسبة من كتب أية إجابة  -

 -خرابيش -غري صحيحة ) مبا يف ذلك حل مشطوب، أو ممسوح، أو خطوات مشوشة
 .٪83.4، أو حل ال يتفق مع املطلوب( إذ بلغت النسبة مقروءةأو غري 

 عدم انتباه بعض الطالب ملعطيات السؤال )أ(، فاحلركة ممكنة يف االجتاهني  -
 )أ(. رمبا البعض مل يكمل قراءة السؤال بل انتقل إىل اإلجابة عنه مباشرة -
، وهذا يفسر ارتفاع نسبة من  بعض الطلبة رمبا مل أيخذ كامل معطيات السؤال )ب( -

. كما يفسر هذا تشتت اختيار البدائل األخرى 13إىل  35اختار البديل ج ، فجمع 
إلجابة السؤال مبا فيها البديل الصحيح، وهناك سبب آخر حمتمل يتمثل بضعف بعض 

 الطلبة مبهاريت اجلمع والطرح.
 ة:اآلتي أن من املستحسن أن ترافق مناقشة أسئلة مشاهبة اإلجراءات -

 .توجيه الطلبة لقراءة السؤال وعدم التسرع يف اإلجابة 
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  الرتكيز على مهاريت اجلمع والطرح وعلى احلساب الذهين و مراجعة الطلبة حبقائق
 ، وكذلك حقائق الطرح.18اجلمع ضمن العدد 

 .متثيل مثل هذه األسئلة حركيا أمام الطالب 
 سابقا. " املشاراإلجراءات العامة يف التدريستطبيق " -

 أسئلة مشاهبة
 :(1س)

 يلعب شادي وساهر لعبة على خط األعداد. جيب أن تكون كل حركة إما لليسار أو لليمني. 

 
، فعند أية نقطة أخرى ممكن 35وحدات، وانتهى عند  5، وحترك مبقار 30)أ(. بدأ شادي عند 

 أن يقف؟
 اإلجابة:.......................

وحدات، فعند أية نقطة ممكن  3وحدات لليسار، مث حترك  8وحترك  32)ب(. بدأ ساهر عند  
 أن يقف؟ 

 

 21 (د 33 (ج 40 (ب 43 (أ
 

 :(2س)
 يلعب ماهر وسعاد لعبة على خط األعداد. جيب أن تكون كل حركة إما لليسار أو لليمني. 

 
أية نقطة أخرى ممكن ، فعند 33وحدات، وانتهى عند  6، وحترك مبقار 27)أ(. بدأ ماهر عند 

 أن يقف؟
 اإلجابة:.......................

وحدات، فعند أية نقطة  4وحدات لليمني، مث حتركت  7وحتركت  40)ب(. بدأت سعاد عند  
 ممكن أن تقف؟

  

 11 (د 29 (ج 43 (ب 47 (أ
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 :(3س)
 يلعب عمر وخالد لعبة على خط األعداد. جيب أن تكون كل حركة إما لليسار أو لليمني. 

 
، فعند أية نقطة أخرى ممكن أن 34وحدات، وانتهى عند  3، وحترك مبقار 37)أ(. بدأ عمر عند 

 يقف؟
 اإلجابة:.......................

وحدات، فعند أية نقطة ممكن  5وحدات لليمني، مث حترك  9وحترك  17)ب(. بدأ ساهر عند  
 أن يقف؟ 

 

 12 (د 21 (ج 36 (ب 41 (أ
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؟السؤال     

 

           :النتيجة
،  ٪47.2سؤال البلغت النسبة املئوية للطلبة األردنيني الذين اختاروا اإلجابة الصحيحة عن 

 . ٪43.3النسبة الدولية لإلجابة الصحيحة وبلغت 
  :كاآليتعلى البدائل املشاهبة   إجاابت الطلبة األردنينيتوزعت 
 24.9٪ ( اختاروا البديل.)أ 
 17.3٪ ب(.   اختاروا البديل( 
 47.2٪ .اختاروا البديل )ج( وهو البديل الصحيح 
 5.0٪ ( اختاروا البديل)د. 
 2.7٪ .حذفوا السؤال 
 3.0٪ .مل يصلوا السؤال 

يالحظ أن نسبة الطلبة األردنيني الذين أجابوا عن السؤال بصورة صحيحة أعلى من  مالحظة:
النسبة الدولية. ولتحسني هذه النسبة يفضل مناقشة العديد من األسئلة املشاهبة مع تعميم املناقشة 

املشار إليها  اإلجراءات العامة يف التدريسوتطبيق  على مجيع الطلبة، واستخدام مناذج للساعة.
  .ابقاس

 

 الساعة على قائمة زاوية تشكيل/ الزوااي
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؟السؤال     
 .وحدات 4" أ" النقطة عن" ب" النقطة تبعد  :مشابه سؤال

 
 

 

 ."ج" النقطة عن" ب" النقطة  بعد قّدر
 وحدات 4 (أ

 وحدة 12 (ب
 وحدات 8 (ج
  وحدات 16 (د

           :النتيجة
 الصحيحة عن سؤال مشابه بلغت النسبة املئوية للطلبة األردنيني الذين اختاروا اإلجابة

 . ٪33.8النسبة الدولية ، وبلغت 28.7٪
  :كاآليتعلى البدائل املشاهبة   إجاابت الطلبة األردنينيتوزعت 
 21.2٪ )اختاروا البديل )أ.  
 28.7٪ ( وهو البديل الصحيح.  اختاروا البديل )ب 
 29.7٪ .)اختاروا البديل )ج 
 14.1٪)اختاروا البديل )د. 
 3.7٪ .حذفوا السؤال 
 2.6٪   .مل يصلوا السؤال 

يالحظ أن نسبة الطلبة األردنيني الذين أجابوا عن السؤال بصورة صحيحة أدىن من النسبة 
 الدولية.

 
 

 

 بعد تقدير - تقدير

 ج
 ب أ
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 إرشادات عالجية
 رمبا يعزى تدين نسبة الطلبة األردنيني الذين أجابوا بصورة صحيحة عن هذا السؤال إىل 

قلة الفرص اليت تتاح للطلبة للتقدير بصورة عامة يف مواقف كتلك اليت يتضمنها السؤال.  
فهم يقدرون نواتج العمليات احلسابية وليس أبعاد أو مسافات يف الواقع. وعند مناقشة أسئلة 

 مشاهبة يفضل الرتكيز على:
ة مثل طالب على مسافات معين 3متثيل السؤال على الواقع ما أمكن ، كأن يقف  -

 ما ورد يف السؤال، ويناقش الطلبة بتقدير البعد.  
 يناقش الطلبة بتقدير املسافات داخل الفصل. -
 يناقش الطلبة بتقدير مسافات بني أماكن معلومة من حميطهم. -
 " املشار سابقا.اإلجراءات العامة يف التدريستطبيق " -

 
 أسئلة مشاهبة

 
 :(1س)

 
 
 
 .سم 6 األول املستطيل طول كان  إذا

 .الثاين املستطيل طول قدر
 

 سم12 (د سم9 (ج سم8 (ب سم6 (أ
 
 
 
 
 

 املستطيل األول املستطيل الثاين

سم 6  
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 لربوازين صورتني:  (2س)
 
 
 
 
 

  .سم 8 ارتفاعه األول أعاله، الشكل يف كما  صور بروازين نسرين لدى
  .الثاين الربواز ارتفاع قدر

 
 سم 4 (د سم 6 (ج سم 7 (ب سم 8 (أ

 
 :(3س)

 
 
 
 

 .سم 12 طوهلا األوىل مسكتني فوزي اصطاد
 .الثانية السمكة طول قدر

 سم 18 (د سم 15 (ج سم 12 (ب سم 10 (أ
 
 
 
 
 
 

سم 8  

         

سم12  
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؟السؤال     
 :  مشابه سؤال

 
 
 
 
 
 الشكل؟ هبذا احمليطة املسافة ما

 : ...................اإلجابة
 

           :النتيجة
،  ٪49.3إجابة صحيحة عن السؤال  أجابوابلغت النسبة املئوية للطلبة األردنيني الذين 

 .٪53.7النسبة الدولية لإلجابة الصحيحة وبلغت 
 :كاآليت  األردنيني الطلبة إجاابت توزعت
 49.3٪ .إجابة صحيحة 
 43.7٪ أو ممسوح، أو مشطوب، حل ذلك يف مبا) صحيحة غري إجابة أية كتب 

   (.املطلوب مع يتفق ال حل أو مقروءة، غري أو -خرابيش -مشوشة خطوات
 3.6٪ السؤال حذف. 
 3.3٪ .مل يصل للسؤال 

يالحظ أن نسبة الطلبة األردنيني الذين أجابوا إجابة صحيحة عن السؤال أدىن عن النسبة 
 الدولية.

 
 
 

 

 املثلث حميط/  احمليط

سم 8  

سم 18  

سم 15  
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 إرشادات عالجية
األردنيني معىن " املسافة احمليطة" ، فجاءت نسبة اإلجاابت رمبا مل يفهم كثري من الطلبة 

 الصحيحة أدىن من النسبة الدولية. وعند مناقشة أسئلة مشاهبة يتم :
تقدمي مصطلح املسافة احمليطة ابلشكل كمرادف ملصطلح احمليط ليألف الطلبة هذا  -

 املصطلح.
  مصطلح استخدام مع املثلث حميط حساب على متنوعة عددية امثلة مناقشة -

 .كمرادف"  احمليطة املسافة"
 " املشار سابقا.اإلجراءات العامة يف التدريستطبيق " -

 أسئلة مشاهبة
 : (1س)

 ما املسافة احمليطة هبذا الشكل؟

 اإلجابة: ...................
 

  :(2س)

 ما املسافة احمليطة هبذا الشكل؟

 اإلجابة: ...................
 

 

 :(3س)

 ما املسافة احمليطة هبذا الشكل؟

 اإلجابة: ...................

 

سم 6  

سم 8  

سم 10  

6

88 

سم 10  

سم 4  
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؟السؤال     
 :مشابه سؤال

                                        
                    
                    
                    
                                        
                    
                    
                    
                                        
                    
                    
                    
                                        
                    
                    
                    

 
 املربعات شبكة على

 .مستطيل رسم يف صاحل بدأ 
 .صاحل مستطيل أكمل

 
 
 
 
 
 

 

 

 مستطيل رسم إكمال
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           :النتيجة
 ، ٪87.1 السؤال عنصحيحة  إجابة أجابوا الذين األردنيني للطلبة املئوية النسبة بلغت

 .٪88.6 الصحيحة لإلجاابت الدولية النسبة وبلغت
 :كاآليت  األردنيني الطلبة إجاابت توزعت
 87.1٪ صحيحة إجابة.  
 8.9٪ خطوات أو ممسوح، أو مشطوب، حل ذلك يف مبا) صحيحة غري إجابة 

 .(املطلوب مع يتفق ال حل أو مقروءة، غري أو -خرابيش -مشوشة
 2.7٪ السؤال حذف. 
 4.1.3٪ للسؤال يصل مل . 

 النسبة نم أدىن السؤال عن صحيحة إجابة أجابوا الذين األردنيني الطلبة نسبة أن يالحظ
 .الدولية

 
 إرشادات عالجية

رمبا أن بعض الطلبة األردنيني ال يعرفون خصائص املستطيل، وهلذا مل يتمكنوا من إكمال 
 رمسه، وعند مناقشة أسئلة مشاهبة يتم:

وتوازي كل ضلعني متقابلني،  الرتكيز على خصائص املستطيل من حيث تساوي -
 وزواايه قوائم.

 " املشار سابقا.اإلجراءات العامة يف التدريستطبيق " -
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 أسئلة مشاهبة
 :(1س)

 املربعات شبكة على املستطيل رسم اكمل
                                        
                    
                    
                    
                                        
                    
                    
                    
                                        
                    
                    
                    

 
 :(2س)

 املربعات شبكة على املربع رسم اكمل
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 :(3س)
 املربعات شبكة على األضالع متوازي  رسم اكمل
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؟السؤال     
 الصندوق يف مكعبات 4 يوجد:  مشابه سؤال

 
 
 
 
 
 
 

 الصندوق مللء املطلوبة اإلضافية املكعبات عدد كم
 12 (د 8 (ج 6 (ب 4 (أ

 
           :النتيجة

 

،  ٪46.8بلغت النسبة املئوية للطلبة األردنيني الذين اختاروا اإلجابة الصحيحة عن سؤال مشابه 
 . ٪45.4النسبة الدولية لإلجابة الصحيحة وبلغت 
  :كاآليتعلى البدائل املشاهبة   إجاابت الطلبة األردنينيتوزعت 
 25.1٪ .)اختاروا البديل )أ 
 7.7٪ ب(.  ) اختاروا البديل 
 46.8٪ )وهو البديل الصحيح اختاروا البديل )ج. 
 15.8٪ )اختاروا البديل )د. 
 3.2٪ .حذفوا السؤال 
 1.5٪ .مل يصلوا السؤال 

 

 

 كبري  صندوق مللء ةالصغري  اتاملكعب عدد – متوازي املستطيالت حجم
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 إرشادات عالجية
 كانت  وإن السؤال عن صحيحة بصورة أجابوا الذين األردنيني الطلبة نسبة تدين تُعزى رمبا

 بني العالقة وتقدير التخيل على قدرهتم ضعف: منها أسباب إىل الدولية، النسبة من أفضل
 عدم ومنها ،-السؤال إجابة عليه تقوم ما وهذا -الصغرية املكعبات وحجم الصندوق، حجم

 .للسؤال الطلبة بعض فهم
 خالل من أتيت والتقدير، التخيل على األردنيني الطلبة ومساعدة النسبة هذه حتسني إن

 لتحديد ابملكعبات الصندوق تعبئة مث ، لإلجابة فرصة ومنحهم أمامهم، عملية أسئلة عرض
 .الصحيحة اإلجابة عن إجاابهتم بعد أو قرب مدى
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؟السؤال     
 سؤال مشابه: قامت هال بصنع شكلني ابستخدام مكعبات هلا احلجم نفسه 

 املكعبات مجيعها تظهر أمامك  
 
 

 ؟حجما   أكرب شكل فأي
 (.واحد مربع يف عالمة ضع)

 أ    □
 ب   □

 .الصور أو الكلمات أو األعداد ابستخدام ذلك تعتقد ملاذا اذكر
           :النتيجة

 بينما ٪29.6 هي مشابه سؤال عن أجابوا الذين األردنيني للطلبةاملئوية  النسبة كانت
  .٪32.6 الدولية النسبة بلغت

  :كاآليت  األردنينيإجاابت الطلبة  توزعت
 64.7٪ صحيحة غري إجاابهتم كانت  الطلبة من. 
 3.0٪ .من الطلبة كانت إجاابهتم مشطوبة 
 2.7٪ .من الطلبة مل يصلوا للسؤال 

 
 إرشادات عالجية

 املكونة املكعبة الوحدات عدد حنسب فإننا ما شكل حجم أجياد عند أنه للطلبة بني -
 تكون أن بشرط منهما كل  يف الوحدات عدد نقارن حجمني مقارنة وعند,  للشكل

  الشكلني يف نفسها الوحدات

 

 األكرب احلجم ذو الشكل/  احلجوم

 ب أ
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 خمتلفة أشكال تكوين الطلبة من واطلب الرتكيب قطع من صغرية مكعبات أحضر -
  ومقارنتها منها
 وحساب مستطيالت متوازي أو كبري  مكعب مثل جمسمات تشكيل منهم اطلب -

  احلجم إلجياد طريقة الستكشاف املكعبات بعدّ  حجمها
  املكعبات من العدد نفس من خمتلفة أشكال تكوين منهم اطلب -
 املكعبة الوحدات عدد إبجياد إال تتم ال منتظمة غري أشكال بني املقارنة أن بنّي  -

  .للشكل املكونة
 

 أسئلة مشاهبة
 كرمي  وصنع نفسه احلجم هلا صغرية مكعبات من مكوان   شكال حممود صنع( : 1)س  

  أكرب؟ شكله أيهما.  املكعبات من النوع نفس من آخر شكال
  أمامك مجيعها تظهر املكعبات

   
 
 
 

ا أكرب الشكلني فأي   ؟حجم 
 ) ضع عالمة يف مربع واحد(.

 حممود شكل □

 كرمي  شكل □
  الصور أو الكلمات أو األعداد ابستخدام ذلك تعتقد ملاذا اذكر

 
 
 
 

 شكل كرمي
 شكل حممود
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  احلجم نفس هلا اليت الصغرية املكعبات من شكلني بصنع اندين قامت( : 2)س
  الشكل يف تظهر مجيعها املكعبات

 
 
 
 
 
 
 

  ؟احجم   أكرب الشكلني فأي
 ) ضع عالمة يف مربع واحد(.

□ (1) 

□ (2) 
 الصور أو الكلمات أو األعداد ابستخدام ذلك تعتقد ملاذا اذكر

 
    ؟اآليت الشكل حجم ما(  3)س
 

  
  

 .................................... :اإلجابة
 

(1) (2) 
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 ريك  ف  تـ  /اهلندسة والقياس
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؟السؤال     

 
 

           :النتيجة
،  ٪39.5سؤال البلغت النسبة املئوية للطلبة األردنيني الذين اختاروا اإلجابة الصحيحة عن 

 . ٪38.5النسبة الدولية لإلجابة الصحيحة وبلغت 
  :كاآليتتوزعت إجاابت الطلبة األردنيني على البدائل املشاهبة  

 39.5٪ .اختاروا البديل )أ( وهو البديل الصحيح 
 23.6٪   .)اختاروا البديل )ب 
 10.7٪ )اختاروا البديل )ج.            
 17.8٪( اختاروا البديل)د.  
 4.1٪ .حذف السؤال 
 4.3٪ .مل يصل السؤال 

 

 املستطيل ضلع طول حساب/ احمليط



 

220 

 

يالحظ أن نسبة الطلبة األردنيني الذين أجابوا عن السؤال بصورة صحيحة أفضل  مالحظة:
 الدولية.من النسبة 

ولتحسني نسبة الطلبة األردنيني ، يفضل الرتكيز على خصائص املستطيل، ومناقشة متارين 
ومسائل على حميط املستطيل أبعداد عادية وكسور ومسائل حياتية مثل مزرعة وحديقة 

 " املشار إليها سابقا.اإلجراءات العامة يف التدريسوساحة. و تطبيق "
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؟السؤال     
  سؤال مشابه: يرغب كرمي بعمل مكعب مماثل للشكل أدانه.

 
 
 
 
 
 
 
 

 فقام برسم منوذج ورقي للمكعب 
 . يف مكانه الصحيح ☺ ضع الشكل

 
  
 
 

           :النتيجة
وبلغت  ٪27.7مشابه هي  كانت النسبة املئوية للطلبة األردنيني الذين أجابوا عن سؤال

 .٪34.8النسبة الدولية 
  :كاآليت  إجاابت الطلبة األردنينيتوزعت  

 61.2٪ الطلبة كانت إجاابهتم غري صحيحة من. 
 7.0٪ .من الطلبة كانت إجاابهتم مشطوبة 
 4.1٪ .من الطلبة مل يصلوا للسؤال  

 
 

 

 املكعب شبكة/  اجملسمات

☺ 

♡
☟ 

☞ ♡ 
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 إرشادات عالجية
حىت يصبح املوضوع مألوفا لدى الطلبة وميتلكون القدرة على تصور األشكال الثالثية ال بد 

 من ممارسة صنع هذه األشكال يدواي. 
 أحضر أوراقا أو كرتون واطلب من الطلبة صناعة مكعبات برسم شبكات وطيها  -
اطلب منهم تلوين كل وجه من أوجه املكعب بلون خمتلف ليتعرفوا على األوجه  -

 تقابلة واألوجه املتجاورة امل
 اطلب منهم تفكيك وتركيب املكعب عدة مرات ليتعرفوا أكثر على الشبكات  -
 ارسم عدة شبكات واطلب منهم طيها وتشكيا مكعبات من شبكات خمتلفة مثل :  -

 
 

                                                                                         
 
 

 اطلب من الطلبة حل السؤال املشابه ورمسه على ورق أو كرتون للتأكد من احلل  . -
 كلف الطلبة حل األسئلة املشاهبة  -
 اطلب منهم تنفيذ احلل عمليا ابستعمال الورق أو الكرتون  -

 أسئلة مشاهبة
 ( : رمست هالة شبكة لصنع مكعب مشابه هلذا املكعب1س)

 
 
 
 
 
 

 اكتب كلمة أمحر على الوجه يف املكان الصحيح .

 أمحر
 أصفر

 أزرق

 أصفر

 أزرق
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  6إىل  1( : يف الشكل اجملاور األوجه مرقمة من 2س)
 .  4الوجه اخللفي حيمل الرقم 

 يف مكانه  4اكتب الرقم 
 
 
 
 
 
 
 
 

 شبكة ملكعب مفتوح . اآليت( : الشكل 3س)
 ما الوجه الذي يقابل الوجه  د 

 
 اإلجابة: ....................

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3 
2 

1 

3

21

 د

 ج

 ب

 أ
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؟السؤال     
 سؤال مشابه: وضع يوسف هذان الشكالن معا ليصنع مثلثا جديدا. 

  
 

 
 

 سم على هذا النحو :   6ومت وضع الضلعني اللذين يبلغ طول الواحد منهما 
 

    
 
 

 فما أطوال أضالع املثلث اجلديد 
 --------أ = 

 -------ب = 
 -------ج = 

           :النتيجة
مشابه هي عن سؤال إجابة صحيحة للطلبة األردنيني الذين أجابوا  املئويةكانت النسبة 

 .٪9.3بينما بلغت النسبة الدولية  8.2٪
 : كاآليت  إجاابت الطلبة األردنينيتوزعت 

 9.6٪ من الطلبة أوجدوا قيمتني صحيحتني من القيم الثالث.  
 74.3٪ الطلبة كانت إجاابهتم غري صحيحة من. 
 4.3٪.من الطلبة كانت إجاابهتم مشطوبة 
 3.5٪ .من الطلبة مل يصلوا للسؤال 

 

 مثلثني دمج عن انتج مثلث أضالع ديدحت/  املثلث ضالعأ

 ج 

سم 6 أ ب  

سم 6  
سم 8  

سم 6  
سم 8  

سم 10  
سم 10  
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 عالجية إرشادات
من الواضح أن الطلبة مل يستطيعوا ربط الشكل الناتج من ضم املثلثني مع الشكلني 

   .األصليني
وليتمكن الطلبة من ذلك ال بد من تطبيق مثل هذا السؤال عمليا حيث يتم رسم الشكلني 
على الورق وقصهما مث تركيب الشكل ويتم توجيه األسئلة للطلبة عن األضالع اليت نتجت 

 من ضم الشكلني مع بعضهما وموقع كل ضلع من هذه األضالع 
 ج ميكن تلوين الشكلني ليتم حتديد األضالع بعد الدم -
 اطلب من الطلبة رسم بعض األشكال وقصها مث اطلب منهم تكوين أشكال خمتلفة  -
 كّلف الطلبة حل األسئلة املشاهبة وانقشها  -
 اسأل الطلبة هل ميكن ضم أي مثلثني لتكوين مثلث واحد  -
 اطرح اسئلة تتعلق أبطوال الشكل وحميطه وبني للطلبة معىن احمليط  -

 
 أسئلة مشاهبة

 ( : وضعت آالء هذان الشكالن معا ليصنعا مثلثا جديدا 1س)
                            

                                                                                                                    
 
 
 

 سم على النحو اآليت :  7وقد ضمت الضلعني اللذين يبلغ طول الواحد منهما 
                                                                   

 
 
 
 

سم  7  
سم  7 سم  8   

سم  6  

سم  9  

سم  10  

 س   ع

  ل
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 ؟فما أطوال أضالع املثلث اجلديد
 ------س = 
 ------ع = 
 ------ل = 

 
 
 

 ( : رمست ندى الشكلني اآلتيني مث وضعتهما معا  2س)
 
 
 
 
 

 سم على هذا النحو :  5وضمت الضلعني اللذين يبلغ طول الواحد منهما 
 

 فما أطوال أضالع الشكل اجلديد 
 --------أ = 

 -------ب = 
 -------ج = 

 
 
 
 
 
 

سم  7 سم  7   

سم  5  

  سم 5

سم  7 سم  7   

 ج د

 أ ب
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 ( : رسم يزيد الشكلني اآلتيني ووضعهما معا لتكوين مستطيل جديد 3س)
 
 
 
 
 

 سم على النحو اآليت :  4وقد ضم الضلعني اللذين طول الواحد منهما 
 
 
 

 ؟ما حميط الشكل الناتج
 ------------------اإلجابة : 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

سم 8  

سم  4  
سم 8  

سم  4  
سم  4  

سم  4  
سم  4  

4 
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 البياانت
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 البياانت
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 ةف  ر  ع  م  /البياانت
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؟السؤال     
 سؤال مشابه:

 
 
 
 
 
 
 

  يوضح الشكل البياين عدد الطلبة الذين اختاروا كل نوع من القصص.
 أي قصة اختارها أقل عدد من الطلبة؟ أ.

 اترخيية (أ
 مصورة (ب
 الواقعية (ج
 خيالية  (د

 ؟ب. ما هي القصص اليت مت اختيارها أكثر من التارخيية
 اخلياليةالواقعية و  (أ

 العلمية واخليالية (ب
 العلمية والواقعية (ج
  واخليالية املصورة (د

 
 
 

 

 البياانت مقارنة / البياانت عرض

0

2

4

6

8

10

12

14

تدروخوي وصورظ نيووي واقعوي خودتوي

بة
طل

 ال
دد

ع

نوع القصة
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           :النتيجة
 (أ القسم) نتيجة -

 مشابه سؤال عن الصحيحة اإلجابة اختاروا الذين األردنيني للطلبة املئوية النسبة بلغت
 .٪77.7 الصحيحة لإلجابة الدولية النسبة وبلغت ،73.8٪
  :كاآليت  املشاهبة البدائل على إجاابت الطلبة األردنيني توزعت
 9.1٪ أ(.) البديل اختاروا 
 4.4٪ (.ب) البديل اختاروا 
 73.8٪ الصحيح البديل وهو( ج) البديل اختاروا. 
 5.0٪ (د) البديل اختاروا. 
 8.6٪ السؤال حذفوا. 
 3.2٪ السؤال يصلوا مل. 

 النسبة من أدىن صحيحة بصورة السؤال عن أجابوا الذين األردنيني الطلبة نسبة أن يالحظ
 .الدولية
 ب( القسم)  نتيجة -

 مشابه سؤال عن الصحيحة اإلجابة اختاروا الذين األردنيني للطلبة املئوية النسبة بلغت
 . ٪72.3 الصحيحة لإلجابة الدولية النسبة وبلغت ، 65.9٪
  :كاآليت  املشاهبة البدائل على إجاابت الطلبة األردنيني توزعت
 5.5٪ (.أ) البديل اختاروا 
 11.4٪ (ب) البديل اختاروا . 
 11.4٪ (.ج) البديل اختاروا 
 65.9٪ الصحيح البديل وهو( د) البديل اختاروا. 
 4.5٪ السؤال حذفوا. 
 1.4٪ ل.السؤا يصلوا مل  

 النسبة من أدىن صحيحة بصورة السؤال عن أجابوا الذين األردنيني الطلبة نسبة أن يالحظ
 .الدولية
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 إرشادات عالجية
يبدو وجود مشكلة لدى نسبة من الطلبة األردنيني يف قراءة بياانت من جداول ورسومات 

حىت وإن كان السؤال بسيطا ومباشرا، وقد تكون هناك إشكالية يف أداة الربط "و" يف القسم 
)ب(، فأعترب الطلبة أي نوع من القصص دون االنتباه هلذه األداة، إن مناقشة أسئلة مشاهبة 

 للطالب الواضحة غري املفردات معاين وتفسري السؤال فهم على الرتكيز معافق يفضل أن ترت 
 " املشار سابقا.اإلجراءات العامة يف التدريستطبيق "و 
 

 أسئلة مشاهبة
 :(1س)

   
 
 
  
 

 
 

  املدرسية.يوضح الشكل البياين عدد الطلبة الذين اختاروا كل نشاط من األنشطة 
 أ. أي نشاط اختاره أقل عدد من الطلبة؟

 

 الفين واملهين (د االجتماعي (ج الثقايف (ب الرايضي (أ
 

 ؟ب. ما هو النشاط الذي مت اختياره أكثر من الثقايف
 

 االجتماعي والثقايف (ب العلمي واالجتماعي (أ
 الفين واملهين والرايضي (د االجتماعي والفين واملهين (ج
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 :(2س)
  

 
 
 

           
   

 
  يوضح الشكل البياين عدد الطلبة الذين اختاروا كل نوع من أنواع النشاط الرايضي.

 أ. أي نشاط رايضي اختاره أكرب عدد من الطلبة؟
 

 كرة سلة (ب سباحة (أ
 كرة طائرة (د كرة قدم (ج

 
 ؟ب. ما هو النشاط الذي مت اختياره أقل من كرة الطائرة

 

 كرة سلة وكرة طاولة (ب قدمسباحة وكرة  (أ
 سباحة وكرة طاولة (د كرة قدم وكرة سلة (ج

 
 
 
 
 
 
 
 
 

9 

8 

7 

6 

5 

4 

3 

2 

1 

0 

بة
طل

 ال
دد

ع
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 : (3س)
 
 
 
 
 
 
 

  يوضح الشكل البياين عدد الطلبة الذين اختاروا كل لون من األلوان.
 أ. أي لون اختاره أكرب عدد من الطلبة؟

 

 أزرق (ب أمحر (أ
 رأخض (د أصفر (ج

 
 ؟األلوان اليت مت اختيارها أقل من األبيضب. ما هي 

 

 أمحر وأخضر (ب أمحر وأصفر (أ
 أصفر وأزرق (د أخضر وأزرق (ج
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؟السؤال     
 :مشابه سؤال

 أشجار مزرعة أمين
 3العام  2العام  1العام  نوع الشجر

 5 5 4 ليمون
 8 7 9 تفاح
 5 3 5 زيتون
 5 3 5 عنب

 ؟2 العام يف أمين مزرعة يف التفاح أشجار عدد كم (أ
 : ..................اإلجابة

  املزرعة؟ يف العنبأشجار  عدد يساوي الليمونأشجار  عدد كان  عام أي يف  (ب
 : ..................اإلجابة

           :النتيجة
 هذا القسم عنصحيحة  إجابة أجابوا الذين األردنيني للطلبة املئوية النسبة بلغت: أ() للقسم

 .٪65.4 الصحيحة لإلجابة الدولية النسبة وبلغت ، 59.2٪
 :كاآليت  األردنيني الطلبة إجاابت توزعت
 59.2٪ صحيحة إجابة. 
 36.7٪ أو مشطوب، حل ذلك يف مبا) صحيحة غري إجابة أية كتب  من نسبة بلغت 

  املطلوب(. مع يتفق ال حل أو مقروءة، غري أو -خرابيش -مشوشة خطوات أو ممسوح،
  3.4٪ السؤال حذف. 
 0.7٪ للسؤال يصل مل. 

 النسبة عن أدىن القسم هذا عن صحيحة إجابة أجابوا الذين األردنيني الطلبة نسبة أن يالحظ
 .الدولية

 

  جدول من معلومات استخالص /جدول يف بياانت عرض
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هذا  عنصحيحة  إجابة أجابوا الذين األردنيني للطلبة املئوية النسبة بلغت(: ب) القسم
 .  ٪52.1 الصحيحة لإلجابة الدولية النسبة وبلغت ، ٪54.2 القسم

 :كاآليت  األردنيني الطلبة إجاابت توزعت
 54.2٪ صحيحة إجابة أجابوا. 
 40.6٪ مشطوب، حل ذلك يف مبا) صحيحة غري إجابة أية كتب  من نسبة بلغت 

 مع يتفق ال حل أو ،مقروءة غري أو -خرابيش -مشوشة خطوات أو ممسوح، أو
 (.املطلوب

 4.3٪ السؤال حذف. 
 0.9٪ للسؤال منهم يصل مل. 

 من أعلى القسم هذا عن صحيحة إجابة أجابوا الذين األردنيني الطلبة نسبة أن يالحظ
 .الدولية النسبة

 إرشادات عالجية
ال يعدو املطلوب يف اجلزء األول من هذا السؤال إال قراءة رقم من اجلدول، ويف اجلزء الثاين 

دالني على عدد األشجار يف السنة نفسها، و قد يعود إخفاق متساويني البحث عن رقميني 
عدد من الطلبة األردنيني يف اإلجابة عن السؤال بشكل صحيح إىل قلة تعرضهم ملثل هذه 

جهة، ومن جهة أخرى مل يدرك بعض الطلبة داللة األرقام الواردة يف مثل هذا األسئلة من 
اجلدول. وكما ذُكر سابقا قد تعود مشكلة تدين نسبة الطلبة األردنيني الذين أجابوا عن 

السؤال بصورة غري صحيحة إىل عوامل رمبا منها كمثل بقية األسئلة املقالية، عدم فهم السؤال 
 املعطى واملطلوب، أو املبادرة إىل اإلجابة عنه حىت دون قراءته والرتكيز أو حىت قراءته وتعيني

فيه، أو مل أيخذوا معطيات السؤال كافة عند اإلجابة عنه، لذا عند مناقشة أسئلة مشاهبة 
 يفضل الرتكيز على 

مساعدة الطلبة يف التخلص من العادات غري السليمة يف اإلجابة عن األسئلة: مثل  -
 إلجابة قبل فهم املعطى واملطلوب.التسرع يف ا

 " املشار سابقا.اإلجراءات العامة يف التدريستطبيق " -
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 أسئلة مشاهبة
 :(1س)

 زهور الان
 3العام  2العام  1العام  نوع الزهور

 6 6 5 فل
 5 4 5 ايمسني
 4 1 3 نرجس
 4 4 6 اقحوان

 ؟3كم عدد النرجس يف مزرعة الان يف العام  .أ
 ..................: اإلجابة

 يف أي عام كان عدد اليامسني يساوي عدد االقحوان يف املزرعة؟  .ب
 : ..................اإلجابة

 
 :(2س)

 الصف الرابع فرق مشاركات عدد
 3العام  2العام  1العام  نوع النشاط

 5 3 4 سباحة
 7 6 8 كرة قدم

 4 4 3 جري
 2 2 3 كرة سلة

 ؟1 العام يف السباحة نشاط يف الفرق اتمشارك عدد كم.  أ
 اإلجابة: ..................

 والسلة اجلري يف املشاركات عدد يساوي القدم كرة  يف املشاركات عدد كان  عام أي يف. ب
 معا؟

 اإلجابة: ..................
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 :(3س)
 عدد جوائز الالعبني

 3العام  2العام  1العام  الالعب
 4 3 2 أمحد
 7 6 5 فيصل
 6 5 3 هاشم
 5 4 2 عون

 ؟3 العام يف هاشم جوائز عدد كم .أ
 اإلجابة: ..................

 ؟أكرب فيصل جوائز عدد كان  عام  أي يف  .ب
 اإلجابة: ..................
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؟السؤال     
 يف كما  والنتائج اخليارات وكانت املفضلة فاكهتهم على الصفوف أحد يف الطلبة صوت

 .أدانه اجلدول
 الفاكهة املفضلة

  التفاح
  املوز

  إجاص
 أصوات 5كل صورة متثل  

 ؟املفضلة كفاكهتهم  للموز صوتوا الذين الطلبة عدد كم .أ
 اإلجابة: ..................

  ؟لإلجاص صوتوا الذين عن للتفاح صوتوا الذين الطلبة عدد زايدة مقدار ما  .ب
 اإلجابة: ..................

 
           :النتيجة

مشابه يف الفرع )أ( هي  عن سؤالللطلبة األردنيني الذين أجابوا  املئويةكانت النسبة 
 .٪29.1بينما بلغت النسبة الدولية  31.1٪

 : كاآليت  إجاابت الطلبة األردنينيتوزعت 
 37.6٪ )أجابوا بعد الصور فقط  ومل يستخدموا دليل الصورة )املفتاح. 
 27.0٪ الطلبة كانت إجاابهتم غري صحيحة من. 
 3.2 ٪.من الطلبة كانت إجاابهتم مشطوبة 
 1.2٪ .من الطلبة مل يصلوا للسؤال 

 

 

 ابلصور البياانت فيه ُمثلت جدول من معلومات استخالص/ابلصور البياانت متثيل
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للطلبة األردنيني الذين أجابوا عن سؤال مشابه يف الفرع )ب( هي  املئويةوكانت النسبة 
 .٪20.9بينما بلغت النسبة الدولية  24.5٪

 : كاآليت  إجاابت الطلبة األردنينيتوزعت 
 16.6٪ بعد الصور ومل يستخدموا املفتاح من الطلبة أجابوا. 
 52.9٪ الطلبة كانت إجاابهتم غري صحيحة من. 
 4.7٪ .من الطلبة كانت إجاابهتم مشطوبة 
 1.3٪ .من الطلبة مل يصلوا للسؤال 

 
 إرشادات عالجية

الذين أجابوا عن السؤال أعلى من النسبة الدولية إال أهنا األردنيني ابلرغم من أن نسبة الطلبة 
 نسبة متدنية ففي الفرع أ كانوا أقل من ثلث الطلبة ويف الفرع ب أقل من الربع .

لذا البد من تدريب الطلبة على هذا النوع من األسئلة اليت تعتمد على استخالص املعلومات 
 انت وتفسريها من البيا
اعرض السؤال املشابه لسؤال الدراسة وانقشه مع الطلبة ووجه إليهم أسئلة تتعلق  -

 ابلبياانت املعروضة :
  أنظر إىل اجلدول وعد التفاحات 
 ؟ما العدد الذي تدل عليه كل تفاحة 
 ؟ما عدد الطلبة الذين يفضلون التفاح  
  بني هلم أن املالحظة املكتوبة يف آخر اجلدول مهمة ألهنا تدل على العدد الذي

 متثله كل صورة 
 اطلب من الطلبة كتابة العدد الذي ميثله كل نوع من الفاكهة  -
  عن األسئلةاطلب منهم مقارنة األعداد مث اإلجابة  -
 كّلف الطلبة حبل األسئلة املشاهبة ومناقشتها بنفس الطريقة -
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 مشاهبة أسئلة
( : صوت الطلبة يف أحد الصفوف على لوهنم املفضل وكانت اخليارات والنتائج كما يف 1س)

 اجلدول أدانه.
 ن املفضلةالو األ

  الربتقايل
  األزرق

  األصفر
 أصوات 5كل صورة متثل  

 ؟كلوهنم املفضل  الربتقايلكم عدد الطلبة الذين صوتوا للون  .أ
 ..................اإلجابة: 

  ؟ما مقدار زايدة عدد الطلبة الذين صوتوا للون األزرق عن الذين صوتوا للون األصفر  .ب
 اإلجابة: ..................

 
( : صوت الطلبة يف أحد الصفوف على طعامهم املفضل وكانت اخليارات والنتائج كما 2س)

 يف اجلدول أدانه.
 الطعام املفضل

  املنسف
  املقلوبة

  احملاشي 
 أصوات 10كل صورة متثل  

 ؟كم عدد الطلبة الذين صوتوا للمحاشي كطعامهم املفضل .أ
 اإلجابة: ..................

  ؟ما مقدار زايدة عدد الطلبة الذين صوتوا للمحاشي عن الذين صوتوا للمنسف  .ب
 اإلجابة: ..................
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الصفوف على احليوان الذي يرغبون برتبيته وكانت اخليارات ( : صوت الطلبة يف أحد 3س)
 والنتائج كما يف اجلدول أدانه.

 احليوان املفضل
  القط 

  الكلب
  السمك

 أصوات 5كل صورة متثل  
 ؟ة الذين صوتوا للسمك كحيوان مفضلكم عدد الطلب .أ

 اإلجابة: ..................
  ؟الذين صوتوا للكلب عن الذين صوتوا للسمكما مقدار زايدة عدد الطلبة   .ب

 اإلجابة: ..................
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 يقب  ط  ت  /البياانت
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؟السؤال     

 
           :النتيجة

 وبلغت ،٪23.9 السؤال عنصحيحة  إجابة أجابوا الذين األردنيني للطلبة املئوية النسبة بلغت
 .٪31.5 الدولية النسبة

 :كاآليت  األردنيني الطلبة إجاابت توزعت
 23.9٪ صحيحة إجابة أجابوا. 
 22.8٪ صحيح فقط األجزاء أحد. 
 44.2٪ أو ممسوح، أو مشطوب، حل ذلك يف مبا) صحيحة غري إجابة أية كتب 

 املطلوب(. مع يتفق ال حل أو مقروءة، غري أو -خرابيش -مشوشة خطوات
 5.6٪ السؤال حذف. 
 5.2٪ للسؤال يصل مل. 

 .الدولية النسبة من أدىن السؤال عن صحيحة إجابة أجابوا الذين األردنيني الطلبة نسبة أن يالحظ

 

 البياانت قراءة /البياانت عرض
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 إرشادات عالجية
تقوم إجابة السؤال على مقارنة عدد مع أكثر من عدد، وما تعود عليه الطلبة هو مقارنة عدد 

ا ال يتقن بعض الطلبة مقارنة أعداد مع مع آخر أو عدد مع عددين ومن دون جدول، ورمب
 بعضها، لذا جيب اإلكثار من مثل هذا السؤال مع :

 مراجعة الطلبة مبقارنة عدد مع أكثر من عدد لبيان العدد األكرب أو العدد األصغر -
 عرض قطع خشبية أو صور أبطوال افرتاضية و تنفيذ سؤال مشابه للسؤال أعاله. -
 تدريب الطلبة على استخالص البياانت من اجلداول واستخدام املنطق والتحليل  -
 شار إليها سابقا." املاإلجراءات العامة يف التدريستطبيق " -

 
 أسئلة مشاهبة

 :(1س)
 معلومات عن بعض الطيور أييتفيما 

 وزنه / غم طوله/ سم الطائر
 2500 80-60 النسر األسود
 140000 120 النسر الطماع

 3000-1000 70-60 الصقر احلديدي
 2000-1000 60 العقاب 

 

 رامي؟سم، أي نوع من الطيور شاهده  120أ. شاهد رامي طائر طوله 
 اإلجابة: ..................

غم ، أي نوع من الطيور  2500سم  ووزنه  70إىل  60ب. شاهدت اتال طائر طوله ما بني 
 شاهدته اتال؟

 اإلجابة: ..................
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 معلومات عن بعض احليواانت أييتفيما  :(2س)
 وزنه / كيلوغرام طوله/ ابألمتار احليوان

 180000 30 احلوت األزرق
 7000 6إىل  4من  الفيل األفريقي

 1000 3 الدب البين
 1800 6إىل  5من  متساح املياه املاحلة 

 

 كيلو غرام، أي نوع من احليواانت شاهده راسم؟  1000أ. شاهد راسم صورة حليوان وزنه 
 اإلجابة: ..................

كيلوغرام، أي نوع من احليواانت   1800م ووزنه حوايل 5. شاهدت ملا حيوان طوله ب
 شاهدت ملا؟

 اإلجابة: ..................
 

 معلومات عن بعض احليواانت املفرتسة أييتفيما   :(3س)
 وزنه / كغ طوله/ سم احليواانت

 250-150 250-170 األسد
 91-37 165-125 النمر
 65-36 135-115 الفهد
 185-120 175- 140 اللبؤة 

 

أي نوع من  كغ  185 -120سم ووزنه  175-140أ. شاهدت ايمسني حيواان طوله 
 احليواانت شاهدت ايمسني؟   
 اإلجابة: ..................

كغ ، أي نوع   91-37سم  ووزنه 165إىل  125ب. شاهدت علياء حيواان طوله ما بني 
 من احليواانت شاهدته علياء؟
 اإلجابة: ..................

 



 

252 

 

 

؟السؤال     
 متتالية أايم ثالث يف املكتبة زرن اللوايت الطالبات عدد البياين الشكل ميثل: مشابه سؤال

 
 
 
 
 
 
 
 
 ؟الثالث األايم يف املكتبة زرن اللوايت الطالبات عدد ما

 اإلجابة: ..................
 

           :النتيجة
عن سؤال مشابه هي  إجابة صحيحة كانت النسبة املئوية للطلبة األردنيني الذين أجابوا

 .٪30.4بينما بلغت النسبة الدولية  27.1٪
 : كاآليت  إجاابت الطلبة األردنينيتوزعت 
 3.5٪ )من الطلبة أجابوا بشكل جزئي ) إجابة قريبة وغري دقيقة. 
 61.5٪  إجاابهتم غري صحيحةالطلبة كانت من. 
 6.0٪ .من الطلبة كانت إجاابهتم مشطوبة 
 2.0٪ .من الطلبة مل يصلوا للسؤال 

 
 

 

 البياانت قراءة/  ابألعمدة التمثيل
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 إرشادات عالجية
يعاين معظم الطلبة من صعوبة يف قراءة البياانت بسبب عدم املمارسة هلذه املهارة لذا حيتاج 
الطلبة املزيد من التدريب على أمثلة متنوعة ويفضل أن يقوم الطالب بتمثيل البياانت بنفسه 

 الستيعاب املعلومات 
 اعط الطلبة تدريبات بسيطة ليقوم الطالب بتمثيلها  -
اطلب من الطلبة مجع بياانت عن موضوع خيتارونه ومتثيله ابألعمدة مث اطرح أسئلة  -

متعلقة ابلتمثيل مثل أن يسأل الطالب زمالءه عن الرايضة املفضلة لديهم وعمل 
 جدول ومتثيله 

 كلف كل طالب جبمع بياانت ومتثيلها  -
 اطرح اسئلة متعلقة ابلتمثيل البياين يف كل منها  -
 األسئلة املشاهبة  كلف الطلبة حل  -
 إضافية مثل : عن أسئلةانقش األسئلة على السبورة واطلب من الطلبة اإلجابة  -
 ما أكثر األلوان تفضيال لدى الطلبة  -
 ما أقلها تفضيال  -
 ما عدد الطلبة الذين يفضلون اللون األمحر      -
 كرر هذه األسئلة يف مجيع األسئلة املشاهبة  -
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     أسئلة مشاهبة
 ( : ميثل الشكل البياين اآليت عدد الطلبة الذين ُسئلوا عن اللون املفضل لديهم 1س)

 
 
 
 
 
 
 
 

 ؟ما عدد الطلبة مجيعهم
 اإلجابة: ..................

 
 وا العصري من مقصف املدرسة ( ميثل الشكل البياين اآليت عدد الطلبة الذين اشرت 2س)

 
 
 
 
 
 
 
 

 ؟ما عدد الطلبة مجيعهم
 اإلجابة: ..................
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 (: ميثل الشكل البياين اآليت عدد األشجار يف مزرعة سعد. 3س)
 

 
 
 
 
 
 
 

 ما عدد األشجار مجيعها؟
 اإلجابة: ..................
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؟السؤال     
 أنواع خمتلفة من السندويتشات.  4سؤال مشابه : يوضح اجلدول اآليت أسعار 

   
 أسعار السندويتشات

 زد 6 الفالفل
 زد 8 اجلبنة

 زد 5 الزعرت 
 زد  4 لبنة

 
 بدأت سارة برسم شكل بياين لتوضيح هذه املعلومات 

 أكمل الشكل البياين 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

  
 

                                                           
 رم : و مظ ةقم وثل اتموةدر ف، األرمن 

 

 ابألعمدة التمثيل إكمال/  البياانت متثيل
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           :النتيجة
عن سؤال مشابه هي  إجابة صحيحة كانت النسبة املئوية للطلبة األردنيني الذين أجابوا

 .٪73.2بينما بلغت النسبة الدولية  60.0٪
 : كاآليت  إجاابت الطلبة األردنينيتوزعت 
 11.1٪ من الطلبة رمسوا عمود واحد صحيح. 
 21.8٪ الطلبة كانت إجاابهتم غري صحيحة من. 
 6.1٪ .من الطلبة كانت إجاابهتم مشطوبة 
 1.0٪ .من الطلبة مل يصلوا للسؤال 

 
 إرشادات عالجية

 
من الطلبة استطاعوا اإلجابة عن السؤال إال أهنا أقل من النسبة  ٪60.0ابلرغم من أن 

الدولية لذلك ال بد من تدريب الطلبة على هذا النوع من األسئلة لتعزيز مهارة عرض 
 البياانت لدى الطلبة 

انقش الطلبة ابلسؤال املشابه واطلب من اجلميع إكمال الرسم ساعدهم على قراءة  -
 انت املوجودة يف اجلدول يف أشكال بيانية اجلداول وكيفية عرض البيا

 كلف الطلبة حل األسئلة املشاهبة  -
اطرح عليهم اسئلة تتعلق بكل شكل منها وعّود الطلبة على استخالص املعلومات  -

 من األشكال البيانية 
 
 
 
 
 
 



 

258 

 

 أسئلة مشاهبة
 ( : يوضح اجلدول اآليت أعداد الطلبة الذين يفضلون املواد الدراسية املختلفة 1س)

 
 أعداد الطلبة

 12 الرايضة
 6 الفن

 8 الرايضيات
 5 العلوم

 
 بدأ حممد برسم شكل بياين لتوضيح هذه املعلومات 

 أكمل الشكل البياين 
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 4( : يوضح اجلدول اآليت عدد ساعات الدراسة اليت استغرقها علي يف الدراسة يف 2س)
 أايم 

   
 عدد الساعات

 5 األحد
 2 اإلثنني
 4 الثالاثء
 3 األربعاء

 
 بدأ علي برسم شكل بياين لتوضيح هذه املعلومات 

 أكمل الشكل البياين 
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 ( : سأل ماهر أصدقاؤه عن الفصل املفضل لديهم وسجل املعلومات يف اجلدول اآليت 3س)

 
 صدقاءاألعدد 

 5 الربيع
 3 الصيف
 4 اخلريف
 2 الشتاء

 
 بدأ ماهر برسم الشكل البياين لتوضيح املعلومات 

 أكمل الشكل البياين 
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؟السؤال     
سؤال مشابه: طلبت مرام من صديقاهتا ذكر الفصل املفضل لديها ومجعت املعلومات يف 

 جدول 
  الفصل املفضل 

 عدد الصديقات الفصل
 15 الربيع

 10 الصيف
 5 الشتاء

 أكمل الدائرة البيانية ، واكتب اسم كل قسم مكانه . 
 
 
 
 
 

           :النتيجة
عن سؤال مشابه هي  إجابة صحيحة كانت النسبة املئوية للطلبة األردنيني الذين أجابوا

 .٪10.4وبلغت النسبة الدولية  9.7٪
 : كاآليت  إجاابت الطلبة األردنينيتوزعت 
  1.9٪ جزء من الطلبة أكملوا الرسم ومل يكتبوا ما ميثله كل. 
 76.1٪ الطلبة كانت إجاابهتم غري صحيحة من. 
 6.8٪ .من الطلبة كانت إجاابهتم مشطوبة 
 5.6٪ .من الطلبة مل يصلوا للسؤال 

 

 ابلقطاعات التمثيل/  البياانت متثيل
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 إرشادات عالجية

 
معظم الطلبة مل يستطيعوا اإلجابة عن السؤال وميكن أن يكون سبب ذلك قلة تدريبهم على 

 اسئلة تتعلق ابلبياانت 
 أعط الطلبة مزيد من األمثلة على متثيل البياانت  -
اطرح أمثلة على بياانت معروضة واسأل الطلبة عن املعلومات املتوفرة فيها ألن قراءة  -

البياانت واستخالص املعلومات منها ضرورية لفهم طرق العرض مث انتقل إىل متثيل 
 البياانت 

 كلف الطلبة حل السؤال املشابه واطلب منهم اإلجابة عن اسئلة مثل :   -
 ا الدائرة كم عدد األجزاء اليت قسمت إليه 
  ما الفصل الذي تفضله أكرب عدد من الصديقات 
  ما الفصل الذي تفضله أقل عدد من الصديقات 
  ما العالقة بني عدد الصديقات اللوايت يفضلن فصل الصيف واللوايت يفضلن

 فصل الربيع 
  إذا مثلنا فصل الشتاء جبزء واحد من الدائرة فكم جزءا منثل فصل الصيف وكم

 الربيع  جزءا منثل فصل
 كلف الطلبة حل األسئلة املشاهبة مث انقشها بنفس الطريقة   -
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 أسئلة مشاهبة

 لديهم . ومجع املعلومات يف جدول ( : سأل عبد الرمحن أصدقائه عن الرايضة املفضلة 1س)
 

 الرايضة املفضلة
 عدد األصدقاء الرايضة

 12 كرة القدم
 9 كرة السلة
 3 كرة اليد

 
 اكمل الدائرة البيانية ، واكتب اسم كل قسم مكانه 
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 ( : وزعت منال عدد الساعات اليت متضيها يف أعماهلا اليومية ومجعتها يف جدول2س)

  
 الساعات اليومية

 عدد الساعات النشاط اليومي
 4 الدراسة

 8 النوم 
 6 مشاهدة التلفاز 
 6 األنشطة األخرى

 
 الدائرة البيانية ، واكتب اسم كل قسم مكانهأكمل 

 
 
 
 
 
 

( : يف السؤال املشابه أعاله ، إذا كان عدد الصديقات اللوايت يفضلن  الفصول 3س)
 املختلفة متساو  . فكم جزءا من الدائرة ميثل كل فصل 

 كمل الدائرة البيانية واكتب اسم كل قسم مكانه.أ
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 الرايضيات يف TIMSS Numeracy 2015 الدولية الدراسة يف النتائج أهم
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 أهم النتائج يف الدراسة الدولية

₂₀₁₅ TIMSS Numeracy 

 الصف الرابع/الرايضيات يف
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 الرابعالصف عينة الدراسة الدولية/ 

 الدول العربية  كافـة الدول
 مشاركات أخرى

 غري عريب عريب

  49 دولة   5 2 8 دولة 

 
 692 343 2275 مدرسة    10376 مدرسة

336941 طــالب  26431 12454 73973 طــالب 
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 الصف الرابع -عينة الدراسة/ األردن

 254 مدرسة

 8514 ويل أمر

 254 معلم رايضيات

 254 مدير مدرسة

 8514 طالباً وطالبة
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 TIMSS ₂₀₁₅الدول املشاركة يف دراسة 

 غري عربية الرقم
 الصف

 غري عربية الرقم
 الصف

 عربية الرقم
 الصف

 أخرى الرقم
 الصف

4 4 
 ع

8 12 9 4 4 
 ع

8 12 9 4 4 
 ع

8 12 9 4 4 
 ع

8 12 9 

   √ √ √ األرجنتني 1   √ √  األردن 1   √  √ الياابن 25   √  √ أرمينيا 1
   √  √ كندا/اونتاريو 2   √ √ √ البحرين 2   √  √ كزاخستان 26   √  √ اسرتاليا 2
كوراي  27     √ بلجيكا)فليمش( 3

   √  √ كندا/كويبك 3   √   مصر 3   √  √ اجلنوبية
      النرويج 4   √ √ √ الكويت 4   √  √ لتوانيا 28 √     بوتسواان 4
   √  √ أبو ظيب 5  √ √   لبنان 5   √   ماليزاي 29     √ بلغاراي 5
   √  √ ديب 6   √ √ √ املغرب 6   √   مالطا 30   √  √ كندا 6
   √  √ فلوريدا 7   √  √ ُعمان 7     √ هولندا 31   √  √ تشيلي 7
          √  √ قطر 8   √  √ نيوزلندا 32   √  √ اتيوان 8
ايرلندا  33     √ كرواتيا 9

          √  √ السعودية 9     √ الشمالية
          √  √ اإلمارات 10  √ √  √ النرويج 34     √ قربص 10
                   √ بولندا 35     √ التشيك 11
                √   √ الربتغال 36     √ الدمنارك 12
                √ √  √ روسيا 37   √  √ بريطانيا 13
                   √ الصرب 38     √ فنلندا 14
                 √  √ سنغافورة 39  √   √ فرنسا 15
                   √ السلوفاك 40   √  √ جورجيا 16
                √ √  √ سلوفينيا 41     √ أملانيا 17
 42   √  √ هونغ كونغ 18

جنوب 
               √   √  افريقيا

                   √ اسبانيا 43   √  √ هنغاراي 19
                √ √  √ السويد 44    √ √ اندونيسيا 20
                 √   اتيلند 45   √ √ √ ايران 21
                 √  √ تركيا 46   √  √ ايرلندا 22
                √ √  √ أمريكيا 47   √   اسرائيل 23
                       √ √  √ ايطاليا 24
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  TIMSS Numeracy 2015توزيع طلبة ومدارس عينة الدراسة 
 واالقليم/ الصف الرابعحبسب جنس املدرسة واملوقع والسلطة املشرفة والفرتة 

 عدد املدارس والنسبة املئوية عدد الطلبة والنسبة املئوية خصائص العينة 
 جنس املدرسة

 33.0٪ 84 34.6٪ 2949 ذكور
 15.0٪ 38 17.3٪ 1474 إانث
٪48.1 4091 خمتلط  132 ٪52.0 
 100.0٪ 254 100.0٪ 8514 اجملموع

 املوقع
 27.2٪ 69 22.6٪ 1920 ريف
 72.8٪ 185 77.4٪ 6594 مدينة

 100.0٪ 254 100.0٪ 8514 اجملموع
 السلطة املشرفة

 76.0٪ 193 ٪77.5 6605 وزارة الرتبية والتعليم
 9.4٪ 24 10.8٪ 619 وكالة الغوث

 ٪14.6 37 11.7٪ 993 التعليم اخلاص
 100.0٪ 254 100.0٪ 8514 اجملموع

 الفرتة
 84.3 214 81.3 9621 فرتة واحدة

 15.7 40 18.7 1593 فرتتني
 100.0٪ 254 100.0٪ 8514 اجملموع

 اإلقليم
 27.6 70 22.5 1912 مشال

 60.6 154 8.1 697 جنوب
 11.8 30 69.4 5905 وسط

 100.0٪ 254 100.0٪ 8514 اجملموع
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  TIMSS Numeracy 2015توزيع طلبة ومدارس عينة الدراسة 
 حبسب الطبقة / الصف الرابع

 ٪ عدد الطلبة  ٪ عدد املدارس الطـبـقـة 

 22.8 1942 14.2 36 استكشافية/ وزارة الرتبية والتعليم

 13.5 1152 16.2 41 مدرسيت/ وزارة الرتبية والتعليم

 16.1 1378 17.3 44 دعم التعليم/ وزارة الرتبية والتعليم

 25.1 2133 28.3 72 وزارة الرتبية والتعليم

 10.8 916 9.4 24 الدوليةوكالة الغوث 

 11.7 993 14.6 37 التعليم اخلاص

 100 8514 100 254 اجملموع
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 متوسطات األداء يف الرايضيات للدول املشاركة يف دراسة 
TIMSS Numeracy 2015 / الصف الرابع 

 الدولة املتوسط
 

 الدولة املتوسط
 

519  618  26 السويد  1 سنغافورة 
518  615 27 صربيا    2 هونغ كونج 
517  608 28 أسرتاليا  3 كوراي 
511  597 29 كندا  4 الصني 
507  593 30 إيطاليا  5 الياابن 
505  570 31 إسبانيا  6 ايرلندا 
504  564  املتوسط الدويل  7 روسيا 
502  549 32 كرواتيا   8 النرويج 
498  547 33 سلوفاكيا  9 إيرلندا 
491  546 34 نيوزلندا  10 إجنلرتا 
488  546 35 فرنسا  11 بلجيكا 
483  544 36 تركيا  12 كازخستان 
463  541 37 جورجيا  13 برتغال 
459  539 38 تشيلي  14 الوالايت املتحدة 
452  539 39 اإلمارات العربية املتحدة  15 دمنارك 
451  535 40 البحرين  16 لتوانيا 
439  535 41 قطر  17 فنلندا 
431  535 42 ايران  18 بولندا 
425  530 43 ُعمان  19 هولندا 

 20 هنغاراي  529 44 إندونيسيا 397
 21 التشيك  528 45 األردن 388
 22 بلغاراي  524 46 السعودية 383
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 الدولة املتوسط
 

 الدولة املتوسط
 

377  523 47 املغرب  23 قربص 
376   522 48 أفريقياجنوب  24 أملانيا 
353  520 49 الكويت  25 سلوفينيا 

 مـشـاركـات أخـرى
493   546 8 النرويج  1 فلوريدا/ أمريكا 
432  536 9 بيونس آيرس/ األرجنتني  2 كويبك/ كندا 
419  512 10 ابوظيب  3 أونتاريو/ كندا 

  
11 511  4 ديب 
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 متوسطات األداء للدول العربية يف الرايضيات 
 الصف الرابع /TIMSS Numeracy 2015املشاركة يف دراسة 

  الدولة/ النظام الرتبوي متوسط األداء

  املتوسط الدويل 504

 1 اإلمارات العربية املتحدة 452

 2 البحرين 451

 3 قطر 439

 4 عمان 425

 5 األردن 388

  املتوسط العريب 420

 6 السعودية 384

 7 املغرب 377

 8 الكويت 353

  ديب/ اإلمارات 511

  أبو ظيب/ اإلمارات  419
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 متوسطات األداء للدول العربية يف الرايضيات 
 / الصف الرابع TIMSS Numeracy 2015يف دراسة 
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 متوسطات األداء يف الرايضيات للدول املشاركة يف دراسة
 TIMSS Numeracy 2015 حبسب اجلنس / الصف الرابع 

الفرق 
 املطلق

متوسط 
 الذكور

متوسط 
متوسط  الفرق املطلق الرتتيب الدولة اإلانث

 الذكور
متوسط 
 الرتتيب  الدولة اإلانث

 1 السعودية 405 363 (7.7) 43 26 ايرلندا الشمالية  569 571 (3.8) 2
 2 ُعمان 436 415 (2.9) 22 27 نيوزلندا 489 492 (2.8) 2
 3 األردن 399 379 (5.8) 20 28 أملانيا 520 523 (2.3) 3
 4 جنوب أفريقيا 384 368 (4.2) 15 29 إيرلندا 545 549 (3.4) 4
 5 البحرين 459 443 (2.5) 15 30 سلوفينيا 518 522 (2.6) 4
 6 الكويت 359 347 (6.2) 12 31 اتيوان 594 599 (2.5) 6
 7 ايران 437 426 (6.3) 10 32 بلجيكا 543 549 (2.4) 6
 8 إندونيسيا 403 393 (2.7) 10 33 هنغاراي 526 532 (3.4) 6
 9 فنلندا  540 531 (2.9) 9 34 فرنسا 485 491 (2.8) 6
 10 بلغاراي  527 522 (2.9) 5 35 الدامنارك 536 542 (2.8) 6
 11 النرويج 551 547 (2.9) 4 36 إجنلرتا 543 549 (2.9) 6
 12 سنغافورة 620 616 (3.0) 4 37 قربص 520 526 (2.7) 6
 13 اإلمارات 453 450 (5.4) 3 38 الوالايت املتحدة 536 543 (1.9) 7
 14 جورجيا 465 461 (4.0) 3 39 التشيك 525 532 (3.2) 7
 15 صربيا 520 517 (4.7) 3 40 كوراي 604 612 (1.9) 7
 16 قطر 440 438 (5.9) 3 41 هولندا 526 534 (2.2) 8
 17 لتوانيا 537 534 (3.3) 2 42 أسرتاليا 513 522 (3.5) 9
 18 كازخستان 546 543 (2.8) 2 43 كندا 506 515 (2.1) 9

 19 املغرب 378 377 (2.8) 1 44 هونج كونغ 609 619 (3.3) 10
 20 السويد 519 518 (3.0) 1 45 الربتغال 536 547 (2.2) 11
 21 روسيا 564 564 (2.8) 1 46 سلوفاكيا 493 504 (2.6) 11
 22 الياابن 593 593 (2.3) 0 47 إسبانيا 499 511 (2.4) 12
 48 كرواتيا 496 508 (2.7) 12

  
 املتوسط الدويل 505 505

 
 23 تشيلي 458 459 (3.2) 1 49 إيطاليا 497 517 (2.7) 20

 24 بولندا 534 536 (2.5) 1      

      
 25 تركيا 482 484 (2.7) 2
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 اتبع متوسطات األداء يف الرايضيات للدول املشاركة يف دراسة
 TIMSS Numeracy 2015 حبسب اجلنس / الصف الرابع 

 الفرق املطلق
متوسط 

 الذكور
متوسط 
 اإلانث

 الفرق املطلق الرتتيب الدولة
متوسط 

 الذكور
متوسط 
 اإلانث

 الرتتيب  الدولة

 
 مشاركات أخرى

بيونس آيرس/  430 435 (2.8) 5
 األرجنتني

 1 أبوظيب 422 417 (11.2) 4 5

 2 فلوريدا 548 544 (4.5) 4 6 أونتاريو/ كندا 509 516 (2.9) 7

 3 ديب 510 512 (5.0) 2 7 كوبيك/ كندا 531 541 (3.8) 11

 4 النرويج 492 494 (3.6) 3      
 

 متوسطات األداء يف الرايضيات للدول العربية املشاركة 
 حبسب اجلنس / الصف الرابع  TIMSS Numeracy 2015يف دراسة 

 الفرق
 املطلق 

 متوسط األداء
 الرتتيب الـدولـة

 الفرق 
 املطلق

 متوسط األداء
 الرتتيب  الـدولـة

 اإلانث الذكور اإلانث الذكور

 1 السعودية  405 363 43* 6 قطر 440 438 3

 2 عمان 436 415 22* 8 املغرب 378 377 1

 أبو ظيب/ اإلمارات  422 417 4
 

 3 األردن 399 379 20*

 ديب/ اإلمارات 510 512 2
 

 4 البحرين 459 443 15*

 املتوسط العريب 412 395 17*
 

 5 الكويت 359 347 12*

 املتوسط الدويل 505 505 0
 

 6 االمارات 453 450 3

 
 (  =0.05: اتفرق مال إ صدئودً نةم   * 
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 متوسطات األداء األردين يف الرايضيات حبسب خصائص خمتارة/ الصف الرابع
TIMSS Numeracy 2015 

 املتوسط اخلاصية
 اجلـنـس

 (3.3)400 إانث
 (4.9)380 ذكور

 مـوقـع املـدرسـة
 (3.7)399 مدينة 

 (7.3)362 ريف
 الطـبـقـة

 (6.6)440 التعليم اخلاص
 (8.6)394 الغوثوكالة 

 (5.2)369 وزارة الرتبية والتعليم /استكشافية
 (9.5)365 دعم التعليم/ وزارة الرتبية والتعليم

 (7.4)362 مدرسيت/وزارة الرتبية والتعليم
 (4.4)366 وزارة الرتبية والتعليم
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 النسب املئوية للطلبة حبسب مستوايت األداء يف الرايضيات للدول املشاركة 
 الصف الرابع /TIMSS Numeracy 2015يف دراسة 

 منخفض
(400) 

 متوسط
(475) 

 عايل
(550) 

 متقدم
(625) 

 الدولة
 منخفض
(400) 

 متوسط
(475) 

 عايل
(550) 

 متقدم
(625) 

 الدولة

 1 سنغافورة 50 80 93 99 26 سلوفينيا 6 34 75 95
 2 هونج كونغ 45 84 98 100 27 كندا 6 31 69 92
 3 كوراي 41 81 97 100 28 أملانيا 5 34 77 96
 4 الصني 35 76 95 100 29 السويد 5 34 75 95
 5 الياابن 32 74 95 99 30 اإلمارات 5 18 42 68
 6 إيرلندا الشمالية 27 61 86 97 31 تركيا 5 25 57 81
 7 روسيا 20 59 89 98 32 إيطاليا 4 28 69 93
 8 إجنلرتا 17 49 80 96 33 سلوفاكيا 4 26 65 88
 9 كازاخستان 16 47 80 96 34 هولندا 4 37 83 99
 10 الوالايت املتحدة 14 47 79 95 35 إسبانيا 3 27 67 93
 11 إيرلندا  14 51 84 97 36 كرواتيا 3 24 67 93
 12 النرويج 14 50 86 98 37 قطر 3 13 36 65
 13 هنغاراي 13 44 75 92 38 فرنسا 2 21 58 87
 14 الربتغال 12 46 82 97 39 جورجيا 2 15 47 78
 15 الدمنارك 12 46 80 96 40 سلطنة ُعمان 2 11 32 60
 16 صربيا 10 37 72 91 41 البحرين 2 13 41 72
 17 بلغاراي 10 40 75 92 42 إيران 1 11 36 65
 18 لتوانيا 10 44 81 96 43 جنوب أفريقيا 1 5 17 39
 19 بولندا 10 44 80 96 44 تشيلي 1 10 42 78
 20 بلجيكا 10 47 88 99 45 السعودية 0 3 16 43
 21 قربص 10 39 74 93 46 املغرب 0 3 17 41
 22 اسرتاليا 9 36 70 91 47 األردن 0 5 21 50
 23 فنلندا 8 43 82 97 48 إندونيسيا 0 3 20 50
 24 التشيك 8 38 78 96 49 الكويت 0 3 12 33

 25 نيوزلندا 6 26 59 84  الوسيط الدويل 6 36 75 93
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 منخفض
(400) 

 متوسط
(475) 

 عايل
(550) 

 متقدم
(625) 

 الدولة
 منخفض
(400) 

 متوسط
(475) 

 عايل
(550) 

 متقدم
(625) 

 الدولة

 مشاركات أخرى

 1 فلوريدا 16 49 82 96      

    
 2 ديب 11 35 66 87  

 3 كوبيك/ كندا 9 42 82 98      

 4 أونتاريو/ كندا 6 31 70 93      

 5 أوطيب 3 12 32 56      

 6 النرويج 3 21 62 90      

    
  66 32 6 0 

بيونس أيريس/ 
 األرجنتني

7 

 

 النسب املئوية للطلبة حبسب مستوايت األداء يف الرايضيات للدول العربية يف دراسة 
TIMSS Numeracy 2015/ الصف الرابع 

 منخفض
(400) 

 متوسط
(475) 

 عايل
(550) 

 متقدم
(625) 

 الدولة

 1 اإلمارات العربية املتحدة 5 18 42 68
 2 قطر 3 13 36 65
 3 سلطنة ُعمان 2 11 32 60
 4 البحرين 2 13 41 72
 5 السعودية  0 3 16 43
 6 املغرب 0 3 17 41
 7 األردن 0 5 21 50
 8 الكويت 0 3 12 33
  ديب/ اإلمارات 11 35 66 87
  أبو ظيب/ اإلمارات 3 12 32 56
  الوسيط العريب 2.5 9 27 54
  الوسيط الدويل 6 36 75 93

 


