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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، فالمركز 
يقوم بإجراء األبحاث ذات الطابع الشمولي والتي من شأنها أن تحقق هدف المتابعة والتقييم الخارجي 

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

، ثم 1998، والثالثة في عام 1995، والثانية في عام 1993التقويمية الشاملة في المرحلة األولى عام 
وفي المرحلة الثانية  2006ت اقتصاد المعرفة في المرحلة األولى عام جاءت الدراسة الوطنية لتقييم مهارا

 . 2014والرابعة عام  2011، وفي المرحلة الثالثة عام 2008عام 
وفي مجال الدراسات الدولية فقد حرص األردن ومنذ بدايات برامج التطوير التربوي في األردن على أن 

في الدراسة الدولية لتقييم التقدم  1991ألولى عام يشارك في هذه الدراسات، حيث جاءت مشاركته ا
(، TIMSS-Rفي الدراسة الدولية الثالثة إعادة للرياضيات والعلوم ) 1999(، والثانية عام IAEPالتربوي )

 2015والسادسة عام  ،2011، والخامسة في عام 2007( والرابعة في عام 2003والثالثة عام )

وتتجه النية للمشاركة في  2020تائجها في شهر كانون األول لعام لتي ستعلن نوا2019والسابعة عام 
ومن الدراسات الدولية التي حظيت باهتمام خاص في  بصورتها االلكترونية. 2023دورة الدراسة لعام

(. حيث شارك األردن بهذه الدراسة للمرحلة األولى PISAاألردن دراسة البرنامج الدولي لتقييم الطلبة )
وتتجه  2018والخامسة  2015والرابعة  2012، والثالثة 2009ءت المشاركة الثانية عام وجا 2006عام 

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

فير بيانات موضوعية تمكن من المقارنة بين النظم التربوية المشاركة في الدراسات، والذي يعمل على تو 
هذه الدراسات والتعرف على جودة نظمها التربوية، فقد حرص المركز على تحليل أخطاء الطلبة، وحصر 
األخطاء الشائعة في الرياضيات ، وإعداد أدلة إرشادية لمعلمي الرياضيات والتي تعينهم على األخذ بيد 

نا واالرتقاء بمستويات أدائهم في الرياضيات من خالل معالجة األخطاء الشائعة لديهم داخل الغرفة طلبت
الصفية في األردن كما أنه من المأمول أن يستفيد منها القائمين على إعداد المناهج أثناء عملية 

 تطويرها.

 رئيس المركز                                                                                  
 د. عبد هللا عبابنةأ.                                                                                     
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 أدلة إرشادية لمعلمي الرياضيات
 

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

 ) TIMSS 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 ) 46 المشذذذذاركة

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

سذذذطين، الذذذيمن، المغذذذر ، تذذذونل، السذذذعودية، البحذذذرين، قطذذذر، ع مذذذان، األردن، مصذذذر، سذذذوريا، فل
 دبي. إمارةو  لبنان، الكويت، الجزائر،



 و
 

وتجذذدر اإلشذذارة إلذذى أن الدراسذذة الدوليذذة للرياضذذيات والعلذذوم سذذيعاد تطبيقهذذا بشذذكل دوري وبفا ذذل 
 . وهكذا.، ..2019، 2015في األعوام  ط بقتزمني مقداره أربع سنوات، وهذا يعني أن الدراسة 

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

وجمذذذع البيانذذذات ، وإ ذذذدار والتعلذذذيم ، والثقافذذذة العسذذذكرية ، ووكالذذذة الغذذذوث ، والمذذذدارس الخا ذذذة( 
التقذذذارير ، ودعذذذم الدراسذذذات التربويذذذة المختلفذذذة المسذذذتفيدة مذذذن نتذذذائج هذذذذه الدراسذذذة ، بهذذذدف إعانذذذة 
راسذذذمي السياسذذذة التربويذذذة وطنيذذذًا علذذذى تطذذذوير مهذذذارات تذذذدريل هذذذذه المباحذذذث ومقارنذذذة المسذذذتوو 

 اء بجودته . األردني بأمثاله في العالم ، وتطوير النظام التربوي األردني واالرتق

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

ممذا دفذع  إلى أن هناك أخطاء تتكرر لدو الطلبذة بنسذب عاليذة علذى بعذه المهذارات أو المعذارف
إلى تسليط مزيد من النوء عليها في هذه الدراسة لحصرها وتحليلهذا بغذرض إفذادة المعلمذين منهذا 
بتبصيرهم بها وكيفية عالجها من خالل أدلة عملية مبسذطة تعذرض لهذذه النمذاذ  مذن األخطذاء ، 

تعذذالج كمذذا تعذذرض اإلرشذذادات علذذى هيتذذة اسذذتراتيجيات تذذدريل ينفذذذها المعلذذم لتأخذذذ بيذذد الطلبذذة و 
 األخطاء التي يقعون بها  .

 تيةلقد 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(.  -



 ز
 

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

 

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

 أجلها. 

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

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

  2015في الدراسة الدولية لعام  الرياضياتوصف الختبار 

 (₂₀₁₅ TIMSS ( 
مبحث الرياضيات على عينة مختارة من طلبة الصذا الثذامن  يف2015نفذت الدراسة الدولية لعام

 األساسي لإلجابة عن فقرات االختبار 

، والهندسذذة، والبيانذذات، ويبذذين والجبذذر   األعذذداد،تيذذةاآلوقذذد ىطذذى اختبذذار الرياضذذيات المحتويذذات 
 ( النسب المتوية للفقرات بحسب المحتوو 1الجدول رقم )

 ( 1جدول رقم )
 بحسب المحتوى  الرياضيات للصف الثامنفقرات اختبار النسب المئوية لتوزيع 

 النسبة المئوية  المحتوى 

 31 األعداد

 28 الجبر

 21 الهندسة

 20 البيانات

 100 المجموع



 ح
 

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

 (2الجدول رقم )
 بحسب المجاالت المعرفية الرياضيات للصف الثامنفقرات اختبار النسب المئوية لتوزيع 

 النسبة المئوية المجال المعرفي 
ر ف ة  31 م ع 

ب يق  45 ت ط 

ك ير  24 ت ف 

 100 المجموع

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 األعداد والعمليات عليها

 

 

 

 

 

 

 
  

 األعداد والعمليات عليها
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 ةف  ر  ع  م  /األعداد
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؟السؤال     
 :عشري كسر  صورة على العدد هذا اكتب

8  +50 + 3 + 1 
100 10 

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

 أييت:م عن هذا السؤال موزعة كما إجاابهتكانت النسب املئوية للطلبة األردنيني حسب 
 7.1٪  صحيحة وكانت النسبة املئوية الدولية إجابة عن السؤال  أجابوامن الطلبة

35.4٪. 
 1.2٪ يكتبوا اجلواب ابلصورة العشريةمن الطلبة مل . 
 0.4٪   كتبوا الكسر العشري بصورة عكسية )دون االنتباه لألجزاء من عشرة واألجزاء

 .من مئة(
 91.4٪  مفقودةأو م خاطئة إجاابهتمن الطلبة كانت. 

 إرشادات عالجية
 املكتوبة األعداد متييز يف ضعفا منهم نسبة لدى أن يتبني السؤال عن الطلبة إجاابت خالل من

 التأكيد جيب لذا للعدد، املنزلية للقيمة مدركني غري أهنم على يدل والذي التحليلية ابلصورة
 بنّي  والعكس، عشرية إىل العادية الكسور حتويل على الطلبة تدريب وكذلك املنزلية القيمة على

 وأجزاء مئة من وأجزاء وعشرات آحاد من يتكون السؤال يف كتابته  املطلوب العدد أن للطلبة
 .عشرة من

 .عشري كسر  صورة على التحليلية ابلصورة املكتوبة األعداد كتابة  على أبمثلة الطلبة تزويد
 :مثل عكسية أبمثلة الطلبة وزود املطروحة املشاهبة األسئلة مثل
 الكسور حتويل مث 0.05+  0.2+  90+  6 التحليلية ابلصورة 96.25 العدد اكتب -

 :عادية كسور  إىل العشرية
 
 

6  +90 + 2 + 5 
10 100 

 

العشرية ابلصورة األعداد كتابة  /العشرية األعداد  
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 أسئلة مشاهبة
 السؤال األول:

 :عشري كسر  صورة على العدد هذا اكتب

6  +30 + 5 + 1 
100 10 

 اإلجابة:........................
 

 :الثاينالسؤال 
 :عشري كسر  صورة على العدد هذا اكتب

 
 

 اإلجابة:........................
 

 :الثالثالسؤال 
 اكتب هذا العدد على صورة كسر عشري:

 
 

 اإلجابة:........................
 

 :الرابعالسؤال 
 صورة كسر عشري:اكتب هذا العدد على 

 
 

 اإلجابة:........................
 

9  +10 + 7 + 1 
100 10 

4 + 6  +20  +5 100 10 

5  +80 + 6 + 3 
100 10 
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؟السؤال     

 ؟4:1 النسبة تساوي النسب هذه من أي
 16:4 (أ

 7:4 (ب
 5:4 (ج

 1:4 (د

           :النتيجة
يف  ٪30.7صحيحة إجابة هذا السؤال  أجابوا عنكانت النسبة للطلبة األردنيني الذين 

 .٪60.2حني بلغت النسبة املئوية الدولية 
 على البدائل املختلفة كاآليت:األردنيني الطلبة  إجاابتتوزعت 
 30.7٪ الصحيحة.جابة من الطلبة اختاروا البديل )أ( وهي اإل 
 5.5٪  من الطلبة اختاروا البديل )ب( ويبدو أهنم اعتمدوا على تساوي الفرق بني

 ابعتقادهم أنه ميكن مجع عدد لطريف النسبة.أو مقدم النسبة واتليها 
 8.9٪ )من الطلبة اختاروا البديل )ج. 
 53.8٪  من الطلبة اختاروا البديل )د( )ابعتقادهم أنه عند تبديل طريف النسبة فإهنا

 تبقى صحيحة(.
 إرشادات عالجية

 أن ابلضرورة ليس ب: أ النسبة أن حيتوض واتليها، النسبة مقدم: النسبة بتعريف البدء
 إعداد يف احلليب إىل الطحني نسبة مثل ذلك على واقعية أمثلة ذكر مع أ: ب تساوي
 .النتيجة نفس على حنصل فلن النسبة هذه وقلبنا 1:4 كانت  إذا مثالا  الكعك

 

النسب تساوي -النسبة  



  

8 

 

2 وكذلك 6:4 تساوي 3:2 مثالا  املتكافئة ابلكسور النسبة ربط

3
  =4

6
 إعطاء ميكن وأنه 

  إعطاء ميكن حيث الكسور مثل متاماا  اثبت، بعدد النسبة طريف ضرب عند مكافئة نسبة
 .نفسه ابلعدد واملقام البسط بضرب مكافئ كسر

 : مثل مكافئة نسب إلعطاء الطلبة على أسئلة طرح
 .4:3 للنسبة مكافئة نسب 3 أعط -

 .املشاهبة األسئلة حل الطلبة كلف
 

 أسئلة مشاهبة
 السؤال األول:

 ؟3:1 النسبة تساوي النسب هذه من أي
 

 1:3 (د 4:3 (ج 7:5 (ب 9:3 (أ
 

 :الثاينالسؤال 
 5:1أي من هذه النسب تساوي 

 

 15:3 (د 6:3 (ج 8:3 (ب 1:5 (أ
 

 :الثالثالسؤال 
 ؟1:7أي من هذه النسب تساوي النسبة 

 

 7:1 (د 3:9 (ج 2:3 (ب 3:21 (أ
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؟السؤال     
 :خطأ أم صح اآلتية العبارات هل ن، صحيح عدد لكل

 .عبارة لكل واحدة دائرة امأل
 خطأ  صح  

  ......  ............... ن+  4=  4+  ن
  ......  ............... ن - 5=  5 - ن
  ......  ............... ن×  6=  6×  ن
  ......  ............... ن÷  7=  7÷  ن

 
           :النتيجة

صحيحة كاملة إجابة عن السؤال  أجابوالطلبة األردنيني الذين املئوية لنسبة الكانت 
من الطلبة مل جييبوا على أي فرع  ٪43.8، ٪54.7، يف حني بلغت النسبة الدولية 34.1٪

 من السؤال بشكل صحيح.
 76.8٪ الصحيحة على الفرع األول والذي جابة اختاروا اإل األردنيني من الطلبة

 .٪85.3عملية مجع عدد إىل عدد صحيح )ن( وبلغت النسبة الدولية  يتضمن
 56.3٪ الصحيحة على الفرع الثاين والذي جابة اختاروا اإل األردنيني من الطلبة

 .٪70.6يتضمن الطرح وكانت النسبة الدولية 
 70.3٪ الصحيحة على الفرع الثالث والذي جابة اختاروا اإل األردنيني من الطلبة

 .٪76.9ة الضرب وكانت النسبة الدولية يتضمن عملي
 54.7٪ الصحيحة على الفرع األخري والذي جابة اختاروا اإل األردنيني من الطلبة

 .٪70.5يتضمن عملية القسمة وكانت النسبة الدولية 
 
 

 

اخلاصية التبديلية /العمليات خصائص  

 أ

 أ

 أ

 أ

 ب

 ب

 ب

 ب
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 إرشادات عالجية
من خالل استعراض نتائج الطلبة يتضح أن بعض الطلبة ال يعرفون خصائص العمليات 

على األعداد الصحيحة، يف بعض األحيان قد يدرك الطلبة اخلصائص من خالل األربعة 
 3×  6=  6×  3أمثلة عددية مثل 

 ابدأ العالج إبعطاء الطلبة أمثلة عددية للتذكري مثل: -
1 )6  ×5  =5  ×6 
2 )15  +5  =5  +15 
 10 -=  18 - 8بينما  10=  8 -18( 3

 1 = 9÷  3بينما  3=  3÷  9( 4
3 

 وهكذا.
ارجع إىل سؤال االمتحان واطلب منهم إعطاء قيم ل ِ ن حيث ن عدد صحيح والتحقق  -

 .عن السؤالجابة من العبارات، وركز على قيم خمتلفة للرمز ن واطلب منهم اإل
 درب الطلبة على حل األسئلة املشاهبة وإعطاء أسئلة أخرى إذا لزم األمر. -

 

 أسئلة مشاهبة
 ؟خطأ أم صح اآلتية العبارات هل س، صحيح عدد لكلالسؤال األول: 

 .عبارة لكل واحدة دائرة امأل 
 خطأ  صح  

  ......  ............... 1+  س=  س+  1
  ......  ............... س - 9=  9 - س

  ......  ............... 3×  س=  س×  3
  ......  ............... س÷  4=  4÷  س

 
 
 

 أ

 أ

 أ

 أ

 ب

 ب

 ب

 ب
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 ؟خطأ أم صح اآلتية العبارات هل صحيح، عدد ص حيث ص لكلالسؤال الثاين: 
 عبارة لكل واحدة دائرة امأل

 خطأ  صح 
3 

 + ص=  ص+ 
3 

............... 
 

...... 
 

4 4 

 -ص
1 

= 
1 

  ......  ............... ص - 
2 2 

  ......  ............... ص×  0.9=  0.9×  ص
1 

= 
 ص

  ...............  ......  
 1 ص

 
 ؟خطأ أم صح اآلتية العبارات هل ب، و أ خمتلفني صحيحني عددين لكلالسؤال الثالث: 

 عبارة لكل واحدة دائرة امأل
 خطأ  صح  

  ......  ............... أ+  ب=  ب+  أ
  ......  ............... أ - ب=  ب - أ
  ......  ............... أ×  ب=  ب×  أ
  ......  ............... أ÷  ب=  ب÷  أ

 
 
 
 
 
 
 

 أ

 أ

 أ

 أ

 ب

 ب

 ب

 ب

 أ

 أ

 أ

 أ

 ب

 ب

 ب

 ب
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؟السؤال     

 4 ؟ 3 القيمة إىلما العدد األقرب من حيث 
 0.34 (أ

  0.43 (ب
 0.74 (ج

 0.79 (د

           :النتيجة
يف حني   ٪28.7الصحيحة هي جابة كانت النسب املئوية للطلبة األردنيني الذين اختاروا اإل

 . ٪61.8كانت النسبة الدولية 
 : كاآليتالطلبة األردنيني على البدائل املختلفة   إجاابتتوزعت 
 30.7٪  من الطلبة اختاروا البديل )أ( ابعتقادهم أن أرقام الكسر العادي تبقى كما

 هي يف الكسر العشري.  
 35.9٪  أنه لنفس السبب مع تغيري الرتتيبمن الطلبة اختاروا البديل )ب( ويبدوا. 
 28.7٪  وا البديل )ج( وهو البديل الصحيحمن الطلبة اختار. 
 2.4٪ )من الطلبة اختاروا البديل )د. 
 2.3٪ من الطلبة اجابتهم مشطوبة. 
 0.1٪ من الطلبة مل يصلوا للسؤال. 

 

 إرشادات عالجية
يظهر من خال ل النتائج أن معظم الطلبة يعتقدون أن التحويل من كسر عادي إىل عشري 

جيري من خالل  كتابة نفس األرقام ولكن ابستخدام الفاصلة العشرية ألن حوايل ثلثي الطلبة 
 اختاروا البديلني أ و ب 

 

 عشري كسر  ألقرب العادي الكسر:  والعشرية العادية الكسور
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من ذلك   أكثرلذلك فإهنم حيتاجون مراجعة طرق التحويل بني الكسور العادية والعشرية و 
 فهم حباجة ملهارة التقدير. 

 بني للطلبة طرق التحويل مثل : 
أو  10استخدام الكسور املتكافئة حبيث يعطي الطالب الكسر العادي الذي مقامه  -

 اخل واملكافئ لكسر ما إن أمكن مث يكتب هذا الكسر على صورة  ...أو 100

12كسر عشري مثل: 

100
 =0.12 

 للحصول مباشرة على الكسر العشري استخدام القسمة الطويلةأو 

2اطرح أسئلة مثل حول الكسر  -

5
 إىل كسر عشري وهكذا  

 راجع الطلبة بعملية التقريب واطرح أمثلة مثل : -
  0.66أي األعداد أقرب إىل  

0.61       ،0.65    ،0.7 
  0.29أي األعداد أقرب إىل  : 

0.21      ،0.23      ،0.3  
 : اآلتيةمث اطرح األسئلة جابة ومناقشة اإلالرجوع إىل سؤال الدراسة  -

3للكسر  اا اكتب كسرا مكافئ

4
   100حبيث يكون املقام   

3إذن 

4
  =75

100
   =0.75  

هي أقرب  0.74ما العدد األقرب هلذا العدد من البدائل املطروحة تالحظ أن 
 األعداد للكسر املعطى 

كلف الطلبة حبل األسئلة املشاهبة حىت يصبح لديهم مهارات احلساب الذهين ويتمكنوا  -
 األسئلة من هذا النوع بسرعة. اإلجابة عنمن 
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 أسئلة مشاهبة

2ما العدد األقرب من حيث القيمة إىل السؤال األول: 

3
 

 

 0.69 (د 0.67 (ج 0.23 (ب 0.32 (أ
  

1ما العدد األقرب من حيث القيمة إىل السؤال الثاين: 

4
 

 

 0.26 (د 0.41 (ج 0.20 (ب 0.14 (أ
 

3ما العدد األقرب من حيث القيمة إىل السؤال الثالث: 

5
  1   

 

 1.3 (د 1.63 (ج 1.53 (ب 1.35 (أ
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؟السؤال     
= يف كل مربع  أو ،  >،   <ضع 

  .حىت تكون كل عبارة صحيحة

0.35 □ 0.350 

0.35 □ 0.4  

0.35 □ 0.305 

0.35 □ 0.035 
 

           :النتيجة
عن السؤال  إجابة صحيحة كاملة أجابواكانت النسبة املئوية للطلبة األردنيني الذين 

 . ٪42.0، بينما بلغت النسبة الدولية 13.7٪
 :كاآليت  األردنيني الطلبة إجاابت توزعت
 85.5٪ (. جزئياأو م خاطئة )كليا إجاابهتت من الطلبة كان 
 0.6٪  مشطوبة. أو م حمذوفة إجاابهتمن الطلبة 
 0.2٪  .من الطلبة مل يصلوا للسؤال 

 

 إرشادات عالجية
الطلبة على املقارنة بني األعداد العشرية مما يشري كثري من ُتظهر النتيجة بوضوح عدم قدرة  

 للمنازل العشرية.  همإىل عدم فهم
راجع الطلبة ابألعداد العشرية من خالل جدول القيم املنزلية وزودهم بتدريبات لكتابة  -

 العدد العشري ومتثيله يف اجلدول واملقارنة من خالله  مثل :
 

 

العشرية األعداد مقارنة/  العشرية األعداد  
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  0.20و   0.15قارن بني العددين العشريني 
  

 آحاد الفاصلة أجزاء من عشرة أجزاء من مئة
5 1 0.0 0 
0 2 0.0 0 

أيهما أكرب؟  (األجزاء من عشرة)للمقارنة نبدأ أبول منزلة على ميني الفاصلة العشرية 
 0.150 أكرب من 0.20فإن  1أكرب من  2مبا أن 

 وكذلك درب الطلبة على قراءة األعداد العشرية ليتمكنوا من فهم العدد العشري  -
  حتويل أو هناك طرق خمتلفة للمقارنة مثل اجلدول  0.03و  0.3قارن بني

 الكسر العشري إىل كسر عادي 
 كلف الطلبة حبل سؤال الدراسة وانقشه :  -

 0.35  =0.350  الكسر  بتحويلأو يوضح ذلك من خالل اجلدول )ملاذا
مث التأكيد على أن وجود الصفر على ميني العدد العشري ال  (العشري إىل عادي

35يغري بقيمته فمثال 

100
  =350

1000
 

  من عشرة أكرب من  4تالحظ أن  10)مبقارنة االجزاء من  0.4و  0.35قارن
 . 0.4  < 0.35اذن  (من عشرة 3
  إىل األجزاء من متساوية ، انتقل  10األجزاء من )0.305و   0.35قارن

 ويف العدد الثاين صفر ، إذن العدد األول أكرب(.  3يف العدد األول  100
  ويف العدد الثاين  3يف العدد األول  10األجزاء من ) 0.035و   0.35قارن

 .0.035  > 0.35أي   (صفر ، إذن العدد األول أكرب
 كلف الطلبة حل األسئلة املشاهبة. -
 جيب أن ميتلك الطلبة القدرة على املقارنة شفواي ويتم ذلك مبزيد من التدريبات  -
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 أسئلة مشاهبة
  .= يف كل مربع حىت تكون كل عبارة صحيحة أو ،  >،   <ضع السؤال األول: 

0.17 □ 0.2 

0.17 □ 0.170  

0.17 □ 0.107 

0.17 □ 0.017 
 

  .= يف كل مربع حىت تكون كل عبارة صحيحة أو ،  >،   <ضع السؤال الثاين: 

0.125 □ 0.3 

0.125  □0.0125  

0.125 □ 0.1250 

0.125 □ 0.1205 
 

  .= يف كل مربع حىت تكون كل عبارة صحيحة أو ،  >،   <ضع السؤال الثالث: 

0.8 □ 0.18  

0.8  □0.800  

0.8 □ 0.080 

0.8 □ 1.10 
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؟السؤال     
 أي من اآليت ميثل العدد ثالثة ماليني وستون ألفاا وسبعمائة وتسعة؟

 350709 (أ
 3060709 (ب

 3600079 (ج
 3600709 (د

 
           :النتيجة

مشابه هي  عن سؤالالصحيحة جابة كانت النسبة املئوية للطلبة األردنيني الذين اختاروا اإل
 . ٪74.1، بينما بلغت النسبة الدولية 45.0٪

 كاآليتالطلبة األردنيني على البدائل املشاهبة   إجاابتتوزعت 
 23.3٪ .)من الطلبة اختاروا البديل )أ 
 45.0٪ .من الطلبة اختاروا البديل )ب( وهو البديل الصحيح 
 6.2٪ .)من الطلبة اختاروا البديل )ج 
 23.5٪ .)من الطلبة اختاروا البديل )د 
 1.9٪  م للسؤال.إجاابهتمن الطلبة حذفوا 

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

 
 
 
 
 

 

 ابملاليني عدد كتابة/األعداد
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 إرشادات عالجية
يظهر أن بعض الطلبة األردنيني غري متمكنني بصورة مناسبة من مفهوم القيمة املنزلية، وموقع 

عن مثل هذا السؤال، مع أن هذه املفاهيم تعلموها يف جابة الرقم يف العدد ، متكنهم من اإل
سنوات سابقة، والظاهر أن الطلبة ال يركزون بصورة مناسبة على البدائل عند االختيار. مما 

 :اآلتيةاإلجراءات ومراعاة يعين ضرورة مناقشة أسئلة مشاهبة مع التنوع فيها 
يف  5العدد، فعلى سبيل املثال الرقم الرتكيز على قيمة الرقم يف ذاته، وقيمته يف مكانه يف  .1

 .50، وقيمته يف مكانه 5، قيمته يف ذاته 452العدد 
مناقشة أسئلة حتوي أرقاما مكررة يف منازل خمتلفة ليتضح للطلبة اختالف القيمة املكانية  .2

 يف العدد التايل واكتب قيمته املكانية.   5للرقم ابختالف منزلته ، مثال : عني منزلة الرقم 
      575452عدد   ال

 قيمة الرقم املكانية منزلة الرقم الرقم
  5 آحاد 5
   500  مئات 5
 50000 عشرات األلوف 5

 

 تكليف الطلبة بقراءة العدد، وتوجههم لقراءته حىت وإن كان يذاكر لوحده. .3
 اإلجراءات العامةيف حالة حل املسائل بصورة عامة، وسنسميها " اآلتيةاتباع اإلجراءات  .4

 لألسئلة القادمة: اإلرشادات العالجية" لُتسهل اإلشارة إليها عند مناقشة التدريس يف
 تعميم املناقشة على عموم الطلبة وعدم قصرها على فئة منهم. .أ

تعويد الطلبة على قراءة السؤال  وحتديد املعطى واملطلوب كأن يضع خطا بقلم  .ب
لظاهر أن الطلبة األردنيني الرصاص أسفل املعطى ، ويضع دائرة حول املطلوب ، وا

يعانون من ضعف يف اللغة العربية  انعكس على فهمهم ملسائل الرايضيات، ورمبا 
بعضهم ال يقرأ السؤال ، بل يباشر يف معاجلة األرقام الواردة مباشرة كيفما اتفق، وقد 

بعضا من أو ككل بل كأجزاء، وينسون بعض املعطيات   عن السؤالال ينظرون 
 املطلوب
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التأكد من فهم الطلبة للسؤال قبل الشروع يف حله، وبيان معىن املفردات الواردة يف  .ج
 السؤال إذا عاىن الطلبة من فهمها.

 تكليف الطلبة ابلتعبري عن السؤال بلغتهم اخلاصة. .د
م، كأن يطرح سؤال " ملاذا"، ويطلب من الطلبة إعطاء إجاابهتتعويد الطلبة على تربير  .ه

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

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

الطلب إىل الطلبة التفكري بصوت عال، فيشرحون ما يقومون به أثناء احلل على  .ح
 السبورة

 طلبة للحل بعد إكماله وتوجيه أسئلة إليهم لشرح بعض اخلطواتالتأكد من فهم ال .ط
توجيه الطلبة للتأمل حبلوهلم للتأكد من معقولية اجلواب، وأهنم أخذوا مجيع معطيات  .ي

 السؤال املطلوب فيه بعني االعتبار.
استخدام اسرتاتيجيات التعلم النشط ملا فيها من تفاعل كبري بني الطلبة ليتعلموا من  .ك

 بعضهم.
ذات عالقة بنشاطاهتم احملببة إليهم، واستخدام مميز أو ختيار أمثلة من بيئة الطلبة ا .ل

لألعداد ما أمكن ذلك، إلضفاء معىن لدى الطلبة على ما يقدم هلم من معرفة 
 رايضية وأنشطة. 

واستعمال  تنفيذ السؤال بتمثيله أمام الطلبة إن أمكن ذلك، مثل تقدير بعد ما، .م
 لتوضيحية عند مناقشة مسألة ما أمكن.الرسومات واألشكال ا

 منح الطلبة دائما فرصة القرتاح احلل، بدل املبادرة لتقدميه من قبل املعلم.  .ن
اسرتاتيجية أخرى حلل السؤال الواحد ما أمكن، أو توجه الطلبة للبحث عن طريقة   .س

  بدل تقدمي طريقة واحدة فقط.
 .ال أم إليها اإلشارة متت سواء اإلجراءات هذه تنفيذ يُرجى
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 أسئلة مشاهبة
 السؤال األول:

 أي من اآليت ميثل العدد سبع عشر مليوان وستمائة ألف ومخسون؟ 
 17600050 (أ

 17650 (ب
 17650000 (ج

 17060005 (د

 السؤال الثاين:
 أي من اآليت ميثل العدد مثانية ماليني واثنان وستون ألفاا وأربعمائة وتسع ومخسون؟ 

 45908062 (أ
 8062459 (ب

 8620459 (ج
 800459 (د

 

 السؤال الثالث:
 أي من اآليت ميثل العدد عشرة ماليني ومخسمائة ألف وأربعة؟ 

 1000000504 (أ
 10504 (ب

 504100 (ج
 10500004 (د
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؟السؤال     
 ؟2.026 تساوي نتيجة على للحصول عليه 202.6 قسمة جيب الذي العدد ما

 0.01 (أ
 0.1 (ب

 10 (ج
 100 (د

           :النتيجة
 هي السؤال هذا على الصحيحةجابة اإل اختاروا الذين األردنيني للطلبة املئوية النسبة كانت

 .٪60.8 الدولية النسبة كانت  بينما 36.5٪
  : كاآليت  املختلفة البدائل على األردنيني الطلبة إجاابت توزعت
 19.3٪ تعين 0.01 على القسمة أن معرفتهم لعدم( أ) البديل اختاروا الطلبة من 

 .الفاصلة يسار على منزلتني املنازل انتقال وابلتايل 100 يف الضرب
 16.9٪ االنتباه عدم إىل ابإلضافة السبب لنفس رمبا( ب) البديل اختاروا الطلبة من 

 .املنازل النتقال
 23.9٪ ابلصفر االهتمام عدم السبب يكون قد( ج) البديل اختاروا الطلبة من. 
 36.5٪ الصحيح البديل وهو( د) البديل اختاروا الطلبة من. 

 
 إرشادات عالجية

والقسمة  100ال يفرقون بني القسمة على  الطلبة كثريا من  من خالل النتائج نالحظ أن
 10ورمبا يعتقدون أن العدد يصبح أصغر مما هو إذا متت قسمته على أجزاء من  0.01على 

أو  100أو  10، لذا يتم معاجلة ذلك بتذكريهم أوال أنه ابلقسمة على 100أجزاء من أو 
يصبح  0.01أو  0.1...اخل فإن العدد الناتج يكون أصغر ، وعند القسمة على 1000

  10تعين الضرب يف  0.1العدد أكرب ألن القسمة على 

 

عليه القسمة مت الذي العدد اجياد... / ، 100 ، 10 على القسمة    
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 ...اخل أبمثلة مثل .1000،  100،  10ذّكر الطلبة ابلقسمة على  -
أي أن العدد ينتقل منزلة واحدة إىل ميني  12.003=  10÷  120.03

   4.5=  10÷ 45.0أي   4.5=  10÷  45:  أكثر الفاصلة وللتوضيح 
 ()انتقال املنازل إىل اليمني بعد الفاصلة مبقدار منزلتني 9.873=  100÷ 987.3

1ألن القسمة على ) 6320=  10×  632=  0.1÷  632

10
تعين الضرب يف  

 يعين انتقال املنازل إىل اليسار منزلة واحدة  10والضرب يف  (10
510.23  ÷0.01  =510.23  ×100  =51023  

 ابلعودة إىل سؤال الدراسة وجه األسئلة للطلبة : -
أي أن األرقام انتقلت منزلتني إىل اليمني بعد  2.026أصبح  202.6العدد 

  100الفاصلة إذن متت قسمة العدد على 
 الطلبة حل االسئلة املشاهبةكلف  -

 

 أسئلة مشاهبة
 السؤال األول:

 ؟3.2054 تساوي نتيجة على للحصول عليه 3205.4 قسمة جيب الذي العدد ما
 

 1000 (د 100 (ج 0.01 (ب 0.001 (أ
 

 السؤال الثاين:
 ؟68.304 تساوي نتيجة على للحصول  عليه 683.04 قسمة جيب الذي العدد ما

 

 100 (د 0.01 (ج 10 (ب 0.1 (أ
 

 الثالث:السؤال 
 ؟60590 تساوي نتيجة على للحصول عليه 605.9 قسمة جيب الذي العدد ما

 

 100 (د 0.01 (ج 10 (ب 0.1 (أ
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؟السؤال     
  ." على سعر كتاب ٪20يعلن متجر عن " خصم 

  ؟أي كسر يعرب عن مقدار التخفيض من السعر     
 

 (أ
1

20
 (ب 

1

5
 (ج 

1

4
 (د 

1

2
 

           :النتيجة
الصحيحة على هذا السؤال هي جابة كانت النسبة املئوية للطلبة األردنيني الذين اختاروا اإل

 . ٪57.6بينما كانت النسبة الدولية  30.8٪
 :  كاآليتعلى البدائل املختلفة  األردنيني الطلبة  إجاابتتوزعت 

 47.4٪  1تساوي  ٪20من الطلبة اختاروا البديل )أ( ) ظنوا أن

20
 ). 

 30.8٪  وا البديل )ب( وهو البديل الصحيحمن الطلبة اختار. 
 11.7٪ )من الطلبة اختاروا البديل )ج. 
 7.8٪ )من الطلبة اختاروا البديل )د. 

 

 إرشادات عالجية
يظهر من خالل النتائج أن عددا كبري من الطلبة ال يعرفون الفرق بني الكسر والنسبة املئوية 

 مبفهوم النسبة املئوية :،راجع الطلبة 
 إىل كسور اآلتيةحول النسب املئوية  -

12٪ 15٪ 40٪ 120٪ 

20تعين  ٪20بني للطلبة أن  

100
   

 :ثل الضريبة وحل مثال عليها فمثالاطرح أمثلة على استخدام النسبة املئوية م -

 

اخلصم مقدار ميثل الذي الكسر:  املئوية النسبة  
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  ما الكسر الذي  ٪16اشرتى أمحد مواد متوينية وكانت ضريبة املبيعات على هذه املواد،
دينار ، كم دفع أمحد ضريبة على  200يعرب عن هذه الضريبة و اذا كان مثنها 

  ؟مشرتايته

16 = ٪16احلل : 

100
  =4

25
 

16 = 200من  16٪

100
 دينار.  32=  200×  

32

200
   =16

100
  وهو الكسر الدال على الضريبة 

 دينار. 232=  32+  200ما املبلغ الذي دفعه أمحد : 
 انقش سؤال الدراسة :  -

20تساوي  20٪

100
  =1

5
 

 أمثلة خالل من صورة أببسط الكسر بكتابة الطلبة انقش -
 كلف الطلبة حل األسئلة املشاهبة. -

 أسئلة مشاهبة
 .٪25إذا كانت ضريبة املبيعات على احدى السلع هي  السؤال األول:

  ؟أي كسر يعرب عن مقدار هذه الضريبة من سعر السلع

 (أ
1

25
 (ب 

1

5
 (ج 

1

4
 (د 

1

2
 

 

  .من مثنها نقدا ٪40اشرتى حممد سيارة ودفع  السؤال الثاين:
  ؟أي كسر يعرب عن مقدار املبلغ الذي دفعه   

 (أ
1

40
 (ب 

1

4
 (ج 

4

100
 (د 

2

5
 

  .٪20اشرتت هيا حذاء وكان عليه " خصم  السؤال الثالث:
  ؟أي كسر يعرب عن مقدار الثمن الذي دفعته   
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 (أ
1

20
 (ب 

4

5
 (ج 

1

5
 (د 

1

4
 

 

؟السؤال    
 .مائة ألقرب 519+  310+  475+  289+ 103 قّرب

 

 اإلجابة:........................
  

           :النتيجة
 ٪12.0صحيحة هي إجابة عن السؤال  أجابواكانت النسبة املئوية للطلبة األردنيني الذين 

 :األردنيني كاآليتالطلبة  إجاابتتوزعت . ٪40.3بينما بلغت النسبة الدولية 
 0.3٪  قريبة من الصحيحةإجابة  أجابوامن الطلبة. 
 0.7٪  قريبة نسبيا ولكن أقل دقة. إجابة  أجابوامن الطلبة 
 68.0٪  م غري صحيحة. إجاابهتمن الطلبة 
 18.9٪  م مشطوبةإجاابهتمن الطلبة.  

 
 إرشادات عالجية

لذا فإهنم حباجة  .عملية التقريبمن خالل النتائج يالحظ أن معظم الطلبة أخطأوا يف 
 ملراجعة عمليات التقريب. 

بني للطلبة كيف تتم عملية التقريب من خالل األمثلة والتوضيح على خط األعداد فمثال  -
نضعه بني مضاعفي العشرة األقل منه واألكرب منه أي  10عند تقريبه ألقرب 327العدد 

 أن:
320      327     330   

 وهكذا   20منها إىل  30أقرب إىل  27واسأل الطلبة أيهما أقرب للعدد بنّي هلم أن 

 

 اجلمع انتج تقدير:  التقدير
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ننظر إىل منزلة  10أعط الطلبة فرصة ألن يستنتجوا أنه عند تقريب العدد ألقرب 
يقرب  23حيذف ونضع صفرا مكانه فمثال  5اآلحاد فإذا كان رقم اآلحاد أقل من 

  30رة تصبح ألقرب عش 28وأن  20ألقرب عشرة فيصبح 
 بنفس الطريقة وّضح للطلبة طريقة التقريب ألقرب مائة : -

نضع مكاهنا  5ألقرب مائة ننظر للعشرات فإذا كانت أقل من  584لتقريب العدد 
  600تقّرب إىل  584نضيف واحدا للمئات أي أن  أو أكثر  5صفرا وإذا كانت 

 600و  500ني بني مضاعفي املئة األصغر واألكرب أي ب 584لو حصران )  
  (600لوجدان أهنا أقرب للعدد 

 ابلعودة لسؤال الدراسة اطلب من الطلبة حماولة احلل مث انقشه : -
 تقّرب إىل  519+  310+  475+  289+ 103
100  +300  +500  +300  +500  =1700  

 كلف الطلبة حل األسئلة املشاهبة. -
 

 أسئلة مشاهبة
 السؤال األول:

 ألقرب مائة  390+  430+    203+  580+  110قّرب 
 اإلجابة:........................

 السؤال الثاين:
  1000ألقرب  4691+  8920+  6544+  2100+    3391قّرب 

 اإلجابة:........................

 السؤال الثالث:
  10ألقرب  304+  512+  501+ 299قّرب 

 .......اإلجابة:.................
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؟السؤال    
 (11 - 16)× 25أي من هذه الصيغ مماثلة ل     

 11 -( 16×25) (أ
 11(×16-25) (ب

 (16×25) -( 11×25) (ج
 (11×25) -( 16×25) (د

           :النتيجة
 ٪47.0عن السؤال الصحيحة جابة كانت النسبة املئوية للطلبة األردنيني الذين اختاروا اإل

 .٪58.0الصحيحة فبلغت جابة النسبة الدولية لإل، أما 
 : كاآليتعلى البدائل املشاهبة  الطلبة األردنيني  إجاابتتوزعت 
 23.2٪  .)أختار البديل )أ 
 14.8٪ .)اختار البديل )ب 
 13.7٪ .)اختار البديل )ج 
 47.0٪ .اختار البديل )د( البديل الصحيح 
 1.3٪ .حذف السؤال 

عن السؤال بطريقة صحيحة أدىن من النسبة  أجابوايالحظ أن نسبة الطلبة األردنيني الذين 
 الدولية.

 إرشادات عالجية

 

 الطرح على الضرب توزيع - العمليات خصائص



  

29 

 

يف هذا السؤال كل ما هو مطلوب من الطلبة تذكر قاعدة التوزيع، ودون إجراء أية عملية 
 حسابية.

 راي:يعد أمرا ضرو  اآلتيةمع مراعاة اإلجراءات  أسئلة مشاهبةإن مناقشة 
 كلف الطلبة ان يصيغوا القاعدة بلغتهم. -
 كلف الطلبة أثناء مناقشة حل األسئلة أن يفكروا بصوت عال ، مثال: -

6(×3+2): 
 ع الطالب يتكلم ولو مع نفسه :املسألة توزيع ضرب على مجع.د  .أ

 .3يف العدد األول داخل القوس  6اخلطوة األوىل نضرب ما خارج القوس  .ب
 املوجودة بني العددين داخل القوس وهي +.نضع اإلشارة نفسها  .ج

ابلعدد الثاين املوجود داخل القوس  6العدد املوجود خارج القوس  نضرب .د
2. 

مع التذكري جابة يطلب من الطالب إجياد الناتج يف كل مرة للتأكد من اإل .ه
 أبولوايت العمليات.

 املشار إليها سابقا. اإلجراءات العامة يف التدريستطبيق  -
 

 مشاهبةأسئلة 
 (7+ 9× )8أي من هذه الصيغ مماثلة ل      السؤال األول:

 (7×8( + )9×8)ب( 

 7( +9×8) د( 

 7( ×9+  8) (أ

(7×9(+ )7×8)ج( 

  
  ؟(13 -17)× 15هذه الصيغ مماثلة ل     أي من  السؤال الثاين:

    13 -( 17×15)  (ب

 (13× 15) -( 17×15)د(  

      13( × 17-15) (أ

(17×15) -( 13×15)ج( 
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  ؟14(× 9 -24أي من هذه الصيغ مماثلة ل     ) السؤال الثالث:
    9 -( 14×24)  (ب

  14×  9 -24د(  

 (      14×9) -( 14×24) (أ

 (9 -14×)24ج( 

 
 

؟السؤال    
 .أكمل كل كسر حىت تكون الكسور كلها متكافئة

24

60
  =6

15
  =2

□
  =□

120
 =   16

□
   

 

 
           :النتيجة

،  ٪7.0الصحيحة عن السؤال جابة األردنيني الذين اختاروا اإلكانت النسبة املئوية للطلبة 
 . ٪36.4الصحيحة بلغت  جاابتالنسبة الدولية لإلأما 

 :كاآليتالطلبة األردنيني   إجاابتتوزعت 
 7.0٪  صحيحةإجابة أجاب. 
 4.9٪  كتب كسرين فقط. 
 72.2٪   أو ممسوح، أو مبا يف ذلك حل مشطوب، )غري صحيحة إجابة كتب أية

 .حل ال يتفق مع املطلوب(أو غري مقرؤه، أو  -خرابيش -خطوات مشوشة
 15.8٪ حذف السؤال. 
 0.1٪ مل يصل إىل السؤال. 

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

 إرشادات عالجية

 

 املتكافئة الكسور من سلسلة استكمال/املتكافئة الكسور
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هناك نص كتايب ميكن أن ُيشكل على يتضمن هذا السؤال كتابة كسور متكافئة فقط، وليس 
الصحيحة للطلبة األردنيني، وارتفاع نسبة  جاابتالطالب فهمه. والواضح من تدين نسبة اإل

أن الطلبة لديهم ضعف يف مفهوم الكسور املتكافئة، ويف  - ٪15.8 –من ترك السؤال 
أساسية يف عملييت الضرب والقسمة، وعوامل ومضاعفات األعداد وهي كلها تعد موضوعات 

الرايضيات و اكتساب هذه املفاهيم ضروراي إلتقان العمليات على الكسور بصورة عامة. إن 
 : اآلتيةمن الضرورة مناقشة أسئلة مشاهبة و التنوع فيها ومراعاة اإلجراءات 

 اليت هلا عالقة هبا. أو مراجعة الطلبة ابملفاهيم والعمليات املتصلة ابلكسور املتكافئة  -
 بقات شفوية بني الطالب ابملفاهيم والعمليات املتصلة ابلكسور املتكافئة.إجراء مسا -
استخدام املواد احملسوسة والرسومات التوضيحية لتثبيت مفهوم الكسور املتكافئة )ابلرغم  -

 من أهنم درسوا هذه املوضوعات يف صفوف سابقة(.
بسط الكسر  التأكيد على الطلبة أنه يف حالة إجياد كسر يكافئ كسر ُمعطى نضرب -

إن كانت القسمة  على العدد نفسهنقسم بسط الكسر ومقامه أو ، بنفس العددومقامه 
 ممكنة.

طرح عدد من كل من البسط واملقام أو االنتباه إىل خطأ لدى الطلبة يتمثل جبمع  -
 للحصول على كسر مكافئ، وبيان ذلك من خالل مناقشة أمثلة عددية.

 املشار إليها سابقا. يساإلجراءات العامة يف التدر تطبيق  -
 أسئلة مشاهبة

 السؤال الثاين:
 الكسور تكون كسر حىت كل أكمل

 .متكافئة كلها
24

30
  =12

15
  =8

□
  =□

60
 = 72

□
  

 السؤال األول:
أكمل كل كسر حىت تكون الكسور كلها 

 .متكافئة
36

48
  =6

□
  =□

24
  =108

□
 = □

72
 

 

 السؤال الثالث:
 .أكمل كل كسر حىت تكون الكسور كلها متكافئة
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24

96
  =□

12
  =1

□
 = 72

□
   =  

8

□
 

 
 

 
؟السؤال     

 ؟33ما قيمة 
 

 33 (د 27 (ج 9 (ب 6 (أ
 

           :النتيجة
 ٪57.4الصحيحة عن السؤال جابة األردنيني الذين اختاروا اإلكانت النسبة املئوية للطلبة 

 .٪70.3الصحيحة جابة النسبة الدولية لإل، بينما بلغت 
 :كاآليتعلى البدائل املشاهبة  الطلبة األردنيني  إجاابتتوزعت 
 8.0٪  .)أختار البديل )أ 
 31.1٪ .)اختار البديل )ب 
 57.4٪ .اختار البديل )ج( وهو البديل الصحيح 
 3.2٪ .)اختار البديل )د 
 0.2٪ .حذف السؤال 
 0.1٪ .مل يصل للسؤال 

عن السؤال بطريقة صحيحة أدىن من النسبة  أجابوايالحظ أن نسبة الطلبة األردنيني الذين 
 الدولية.

 إرشادات عالجية
جابة خيلو هذا السؤال من التعابري والكلمات اليت قد ُتّشكل على الطالب، ومتنعه من اإل

عنه، والظاهر أن بعض الطلبة حىت يف الصف الثامن مل يفهم بعد معىن األس ة حالصحي

 

 رقم مكعب/ األسس
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اختاروا البديل ب ، وهذا يعين وجود التباس بني  ٪31.1بصورة صحيحة وهذا ما يفسر أن 
، وهذا يقود إىل ضرورة مناقشة أسئلة مشاهبة للسؤال ومراعاة اإلجراءات  3×3وبني  33

 :  اآلتية
يف آن معا إلزالة االلتباس  3×4وحساب  43اد مكعب عدد مثل مناقشة أمثلة على إجي -

 احلاصل بينهما. 
لبيان  53، 35يز بني األس واألساس ,ميكن طرح أمثلة مثل يمناقشة أمثلة عددية للتم -

 الفرق.
 ؟ 8طرح أسئلة مثل من يعطي رقما مكعبه  -
 املشار إليها سابقا. اإلجراءات العامة يف التدريستطبيق  -

 مشاهبةأسئلة 
 

 ؟ 32السؤال األول: ما قيمة 
 

 32 (د 9 (ج 6 (ب 5 (أ
 

 ؟43ما قيمة  السؤال الثاين:
 

 64 (د 34 (ج 12 (ب 7 (أ
 

 ؟53ما قيمة  السؤال الثالث:
 

 8 (د 15 (ج 35 (ب 125 (أ
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؟السؤال     
 
 
 
 
 
 
 

 العداد؟ إليها يشري اليت السرعة ما. سيارة يف السرعة عداد الشكل يبنّي 
 ساعة/كم86 (د ساعة/كم84 (ج كم/ساعة82 (ب كم/ساعة77 (أ

 

           :النتيجة
  ،٪29.4 السؤال عن الصحيحةجابة اإل اختاروا الذين األردنيني للطلبة املئوية النسبة كانت

 .٪54.9 بلغت الصحيحةجابة لإل الدولية النسبة بينما
 :كاآليت  املشاهبة البدائل علىالطلبة األردنيني  إجاابت توزعت
 25.5٪ أ(.) البديل أختار 
 32.0٪ ب(.) البديل اختار 
 29.4٪ الصحيح البديل( ج) البديل اختار. 
 12.7٪ د(.) البديل اختار 

 

 سيارة سرعة قراءة /قراءة عداد
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 0.4٪ السؤال حذف. 
 0.1٪ للسؤال يصل مل. 

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

 إرشادات عالجية
 والنشاطات  االختبارات يف السؤال هذا ملثل الطلبة فيها يتعرض اليت  الفرص لقلة يكون رمبا
 ميل أن كما  األردنيني، الطلبة من صحيحة بصورة عنه أجاب من نسبة تدين يف كبري  أثر

 إجاابت تشتت تفسر قد أسباب وهذه ذلك يف أثر عامة بصورة السؤال يف الرتكيز لقلة الطلبة
 إن. األوىل الثالثة البدائل من واحد اختار من نسب ارتفاع وخاصة األربعة البدائل على الطلبة
 اإلجراءات تطبيق مراعاة مع الطلبة مع ومناقشتها( التنويع مع)السؤال هذا مثل أسئلة عرض
 هذا مثل يف ضعفهم على التغلب على  سيساعدهم. سابقا إليها املشار التدريس يف العامة

 .السؤال
 

 أسئلة مشاهبة
 السؤال األول:

 
 يبنّي الشكل عداد السرعة يف سيارة. ما السرعة اليت يشري إليها العداد؟

 
 ساعة/كم158 (د ساعة/كم150 (ج كم/ساعة145 (ب كم/ساعة155 (أ
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 السؤال الثاين:
 

 
 العداد؟ إليها يشري اليت السرعة ما. سيارة يف السرعة عداد الشكل يبنّي 

 

 ساعة/كم75 (د ساعة/كم70 (ج كم/ساعة65 (ب كم/ساعة61 (أ
 

 السؤال الثالث:

 
 العداد؟ إليها يشري اليت السرعة ما. سيارة يف السرعة عداد الشكل يبنّي 

 

 ساعة/كم121 (د ساعة/كم115 (ج كم/ساعة110 (ب كم/ساعة103 (أ
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؟السؤال     
 .منها ٪15من املبارايت اليت لعبها وتعادل يف ٪60فريق يف فاز

 ما النسبة املئوية للمبارايت اليت خسرها الفريق؟
 

 ٪.....................اإلجابة:
 

           :النتيجة
 بينما ،٪38.5السؤال عن صحيحة إجابة أجابوا الذين األردنيني للطلبة املئوية النسبة كانت
 .٪64.8 بلغت الصحيحةجابة لإل الدولية النسبة

 :كاآليتالطلبة األردنيني   إجاابت توزعت
 38.5٪ صحيحةإجابة  أجاب. 
 56.5٪  أو  ممسوح،أو  مشطوب، حل ذلك يف مبا) صحيحة غريإجابة  أية كتب

 .املطلوب( مع يتفق ال حلأو  مقرؤه، غريأو  -خرابيش -مشوشة خطوات
 4.8 ٪السؤال حذف. 
 0.1 ٪السؤال إىل يصل مل. 

 .الدولية النسبة من أدىن صحيحةإجابة  السؤال عن أجابوا الذين األردنيني الطلبة نسبة أن نالحظ
 إرشادات عالجية

رمبا يعاين بعض الطلبة من ربط املعطيات معا من جهة ، وربطها مع املطلوب من جهة أخرى، 
وقد يكون ذلك شأن األسئلة املقالية الطويلة نسبيا.  كما قد يعاين بعضهم من مجع النسب  

 

 مئوية نسب وطرح مجع /املئوية النسبة
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أبي شكل آخر. وهذا يدعو إىل أو املئوية وطرحها عندما تظهر ابلشكل الوارد يف السؤال 
  اآلتيةة مشاهبة و التنوع فيها ومراعاة اإلجراءات مناقشة أسئل

من مجع   أكثر مراجعة الطلبة مبفهوم النسبة املئوية وطرح نسبة من أخرى ، فالسؤال ال يعدو  -

100من أو  1كسرين مقاماهتما متشاهبة وطرح الناتج من 

100
 

 املشار إليها سابقا. اإلجراءات العامة يف التدريستطبيق  -
 أسئلة مشاهبة
 السؤال األول:

 .٪ منها14٪من املبارايت اليت لعبها وتعادل يف70فاز فريق يف
 ما النسبة املئوية للمبارايت اليت خسرها الفريق؟

 ٪.....................اإلجابة:
 

  السؤال الثاين:
لشراء حذاء. ما النسبة املئوية ملا  ٪40من مصروفه على شراء قميص و ٪30أنفق حسن 

 ؟تبقى معه
 ٪.....................اإلجابة:

 
 السؤال الثالث:

 منها؟ ٪15 خسر يفو ٪ من املبارايت اليت لعبها 17 تعادل فريق يف
 ما النسبة املئوية للمبارايت اليت فاز فيها الفريق؟

 ٪.....................اإلجابة:
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؟السؤال     
 يساوي 14÷  728 سؤال مشابه:

  

  ( 4÷  728( + )10÷  728) (أ
 ( 4÷  8(+ )10÷  720) (ب

 ( 14÷  28)( + 14 ÷ 700) (ج
  7( ÷ 7÷  728) (د

 

           :النتيجة
 الصحيحة هيجابة املئوية للطلبة األردنيني الذين اختاروا اإليف سؤال مشابه كانت النسبة 

 .٪57.9،بينما كانت النسبة الدولية  35.2٪
 :  كاآليتعلى البدائل املختلفة  الطلبة األردنيني  إجاابتتوزعت 
 20.5٪  )(جتزئة املقام)من الطلبة اختاروا البديل )أ. 
 16.5٪  )(املقام والبسطجتزئة )من الطلبة اختاروا البديل )ب. 
 35.2٪  وا البديل )ج( وهو البديل الصحيحمن الطلبة اختار. 
 23.6٪ (من الطلبة اختاروا البديل )د( )جتزئة املقسوم عليه وقسمة العدد مرتني. 
 4.1٪  م مشطوبةإجاابهتمن الطلبة. 

 

 

 منزلتني من عدد على منازل 3 من عدد قسمة:  األعداد على العمليات
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 إرشادات عالجية
نالحظ من خالل النتائج أن لدى الطلبة ضعف يف مهارات القسمة بشكل واضح ألن 

الطلبة تعودوا على طريقة واحدة وهي القسمة الطويلة ، كما نالحظ وجود ضعف لديهم 
 بعملية التجزئة. 

دّرب الطلبة على املهارات الذهنية للعمليات احلسابية واستخدام خصائص العمليات  -
 مثل التوزيع 

بنّي للطلبة أنه عند قسمة عدد على آخر فإنه ميكننا جتزئة املقسوم وال ميكننا جتزئة  -
 املقسوم عليه مع إعطاء أمثلة 

  3=  15÷  45تعلم أن  اآليتأعط املثال  -
 3=  1+ 2( = 15÷  15( + )15÷  30=) 15÷  45 ن جتد انتجوميكن أ

  ()جتزئة املقسوم
  3 ال تساوي 10÷  45( + 5÷  45بينما)

  5÷  10÷  40وكذلك ال تساوي 
بنّي للطلبة أنه إذا كتبنا عملية القسمة على شكل كسر يتضح أننا ال نستطيع جتزئة املقام  -

 ولكن ميكن جتزئة البسط فمثال : 
120

15
 ǂ 120

10
  +120

5
  =12  +24 

120

15
  =8 

السرعة والتأكد أعط الطلبة مزيد من التدريبات للحساب الذهين وبني هلم أمهية ذلك يف  -
 من صحة العمليات احلسابية مثال
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240  ÷15 (=225  ÷15 )(+15  ÷15 = )15  +1  =16  
270  ÷14 ( =256  ÷14 + )14  ÷14  =15 

مجيعها واطلب منهم حساب الناتج يف كل بديل من كلف الطلبة حل األسئلة املشاهبة. -
 البدائل

 
 

 أسئلة مشاهبة
 تساوي  15÷  645 السؤال األول:

 

 (5÷  5( + )10÷  640) (أ
  (5÷  645( +)10÷  645) (ب

  5( ÷ 10÷  645) (ج
 (15÷  45)( + 15÷  600) (د

 
 يساوي  24÷  624 السؤال الثاين:

 

 ( 4÷  624( + )20÷  624) (أ
 ( 4÷  4(+ )20÷  620) (ب

 ( 24÷  24( +)24÷ 600) (ج
  12( ÷ 12÷  624) (د

 
 تساوي  35÷  935 السؤال الثالث:

 

  5( ÷ 30÷  935) (أ
  (35÷  35( + )35÷  900) (ب

 ( 10÷  935( + )25÷  935) (ج
 (5÷  5( + )30÷  930) (د
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؟السؤال     

3  سؤال مشابه: ماذا نضيف ل 

5
 ؟0.64لنحصل على   

 0.04 (أ
  0.4 (ب

 0.6 (ج
  1.04 (د

 
           :النتيجة

الصحيحة عن سؤال مشابه هلذا جابة كانت النسبة املئوية للطلبة األردنيني الذين اختاروا اإل
 . ٪56.5، بينما كانت النسبة الدولية  ٪28.7السؤال هي 

 :  كاآليتالطلبة على البدائل املختلفة   إجاابتتوزعت 
 28.7٪  وا البديل )أ( وهو اجلواب الصحيحمن الطلبة اختار. 
 15.7٪ ب( )لعدم فهم املنازل العشرية من الطلبة اختاروا البديل(). 
 39.2٪  من الطلبة اختاروا البديل )ج( )من املمكن أن يكون السبب عدم القدرة

 .(لى حتويل الكسر العادي لكسر عشريع
 12.7٪  ن السبب قيامهم ابجلمع بدل من الطلبة اختاروا البديل )د( )قد يكو

 .(الطرح

 العشرية واألعداد الكسور على العمليات
 ما عدد على لنحصل عادي لكسر يضاف الذي العشري العدد 
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 3.5٪ من الطلبة شطبوا حماوالهتم. 
 0.2٪ من الطلبة مل يصلوا للسؤال. 

 
 
 

 إرشادات عالجية
 من خالل النتائج يتبني أن أخطاء الطلبة كانت تتوزع على : 

 عدم املعرفة للقيم املنزلية لألعداد العشرية  -
 عدم القدرة على حتويل الكسر العادي لعشري  -
  (اجلمعهل حتتاج للطرح أم )عدم فهم املسألة  -
 عاجل نقاط الضعف هذه بتزويد الطلبة ببعض التدريبات مثل  -

 : حول الكسور العادية اآلتية إىل أعداد عشرية 
3

5
  ، 1

4
 ، 3

4
  ،1

8
  

 حول األعداد العشرية إىل كسور عادية أببسط صورة : 
0.2   ،0.25  ،0.6  ،0.02  ، 0.45  

  : رتب األعداد اآلتية تصاعداي 
0.03  ،0.1  ،0.025   ،0.008  

  أييتجد انتج ما  : 
0.02 +0.64  = 
0.05  +0.4  = 

1

5
  +1

4
  +0.007  = 

 دّرب الطلبة على قراءة املسألة وحتديد املعطيات والعملية احلسابية اليت حتتاجها املسألة  -
 اطلب من الطلبة حل السؤال املشابه. -
 كلف أحد الطلبة حبله على السبورة وكتابة خطوات احلل وانقش السؤال مع طلبة الصف  -
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( ميكن حتويله شفواي إىل كسر عشري ببساطة مث 5بنّي هلم أن الكسر الذي مقامه )و  -
 بسهولة بعد أن يكونوا قد فهموا قيمة كل منزلة عشرية  اجلمعاجراء عملية 

 اطلب من الطلبة حل األسئلة املشاهبة  -
 
 
 

 أسئلة مشاهبة

1  ما العدد الذي أضيف للكسر السؤال األول: 

5
 ؟0.26فكان الناتج   

 

 0.6 (أ
 0.06 (ب

 0.24 (ج
  0.28 (د

 

1  ماذا نضيف للكسر السؤال الثاين:

4
 ؟0.28 للحصول على  

 

 0.27 (أ
 0.3 (ب

 0.03 (ج
  0.53 (د

 

3  ماذا نطرح من السؤال الثالث:

4
 ؟0.05للحصول على   

 

 0.7 (أ
 0.07 (ب
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 0.8 (ج
 0.02 (د

 

 

 

؟السؤال     
 ( = 11 - 6× ) 5-سؤال مشابه: 

 

  25 (أ
  25- (ب

  41 (ج
  41- (د

 

           :النتيجة
مشابه هي  عن سؤال اختاروا اإلجابة الصحيحةكانت النسبة املئوية للطلبة األردنيني الذين 

 . ٪63.7بينما كانت النسبة الدولية  41.2٪
 :  كاآليتعلى البدائل املشاهبة  األردنيني الطلبة  إجاابتتوزعت 
 41.2٪  وا البديل )أ( وهو البديل الصحيحمن الطلبة اختار. 
 33.0٪  من الطلبة اختاروا البديل )ب( )قد يكون السبب اعتقادهم أن ضرب عدد

 .لب يف عدد سالب يعطي عددا سالبا(سا
 12.6٪ ين وعدم من الطلبة اختاروا البديل )ج( )عدم توزيع الضرب على العدد

 .(االنتباه إلشارة العددين

 

 عددية قيمة حساب/  األعداد على العمليات
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 11.7٪ وعدم  من الطلبة اختاروا البديل )د( )عدم توزيع الضرب على العددين
 .االنتباه إلشارة العددين(

 
 
 
 
 

 إرشادات عالجية
البدائل غري الصحيحة اليت مت اختيارها من قبل الطلبة هي  أكثرمن خالل النتائج نالحظ أن 

البديل )ب( وميكن تشخيص ذلك بعدم قدرة الطلبة على التعامل مع ضرب األعداد الصحيحة 
 ، أي أهنم يعتقدون أن حاصل ضرب عدد سالب بعدد سالب يعطي عددا سالبا. 

( سالب = موجب× سالب بة بضرب األعداد الصحيحة )عاجل هذا اخلطأ بتذكري الطل -
 وبقية حاالت الضرب :

 أعط الطلبة متارين مثل :  -
-5 ×-8  = 
-9  ×-3  = 
 =   وهكذا  8× 7-

( و )د( أي أهنم ال يعرفون خصائص العمليات اء الطلبة توزعت على البديلني )جبقية أخط -
عدم معرفتهم جبمع وطرح االعداد  مثل توزيع الضرب على اجلمع، وأن اخلطأ أيضا جاء من

 اطلب منهم حل تدريبات مثل : .الصحيحة وخاصة إذا كان هناك أعداد سالبة وموجبة
 وبني    11×  6  أو    3×  6+  8× 6( = 3+  8×) 6  جد انتج

  3+  8× 6هلم أهنا ال تساوي 
 : ( وهكذا 10 - 6×) 2-  جد انتج 

 ذّكر الطلبة أبولوايت العمليات : -
 ابألقواس أوال مث نبدأ 
  الضرب مث 
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  اجلمع والطرح من اليمني 
 كلف الطلبة حل السؤال املشابه واطلب منهم حله بطريقتني :  -

 ( األقواس أوال) 25=  5-×  5-( = 11 - 6× ) 5-إما 
  25=  55+  30-=  11 -× 5 - 6× 5-( = 11 - 6× ) 5-أو 

 كلف الطلبة حل األسئلة املشاهبة. -
 
 

 أسئلة مشاهبة
 ( =12 - 8) × 7- السؤال األول:

 

 68 (أ
 28 (ب

 28- (ج
 68- (د

 

 ( =9 - 5-× ) 4 السؤال الثاين:
 

 29- (أ
 56 (ب

 56- (ج
  29 (د

 

 ( = 4 - 7-)×  2- السؤال الثالث:
 

 22- (أ
 10 (ب

 18- (ج
 22 (د
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؟السؤال     
 سؤال مشابه: 

س وأصبحت عند الظهر °5-كانت درجة احلرارة يف مدينة ما عند الساعة السادسة صباحا   
  ؟يف هذه املدينة س ما الزايدة يف درجة احلرارة8°

 س °13- (أ
 س °3- (ب

 س °3 (ج
 س °13 (د

 
           :النتيجة

مشابه هي  عن سؤال اختاروا اإلجابة الصحيحةكانت النسبة املئوية للطلبة األردنيني الذين 
  ٪77.1بينما بلغت النسبة الدولية  37.2٪

 :  كاآليتالطلبة على البدائل املشاهبة   إجاابتتوزعت 
 18.7٪ (أ( )اخلطأ يف اإلشارة)البديل من الطلبة اختاروا. 
 17.2٪  ن االنتباه أن من الطلبة اختاروا البديل )ب( )وجدوا الفرق بني العددين دو

 .(العملية أصبحت مجع

 

 احلرارة درجات يف الفرق/  الصحيحة األعداد على العمليات
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 25.8٪ تغيري اإلشارة  من الطلبة اختاروا البديل )ج( )الفرق بني العددين دون
 .(املسبوقة ب  سالب

 37.2٪  وا البديل )د( وهو البديل الصحيحمن الطلبة اختار. 
 
 
 
 

 إرشادات عالجية
وبعضها يف عدم معرفة الطلبة ، بعضها يف عدم فهم املسألة األردنينيأخطاء الطلبة  تنوعت

 .بعملية طرح األعداد الصحيحة
بنّي للطلبة انه عندما يطلب مقدار الزايدة بني شيئني فإننا نطرح األكرب انقص األصغر  -

دينارا ما مقدار الزايدة يف املبلغ الذي معك  30 دينارا ومع شقيقك 45فمثال : معك 
  ؟عن املبلغ الذي مع شقيقك

 ات على طرح األعداد الصحيحة مثل : أعط الطلبة تدريب -
23 - (-5 ) 
12 - (-10 ) 
35 - (-19 ) 

 وهكذا 
ميزان حرارة مث بني عملية أو انقش السؤال املشابه : اطلب من الطلبة رسم خط أعداد  -

 الطرح عليه 
 

                      5 4 3 2 1 0 -1 -2 -3 -4 -5 
 واطلب من الطلبة عد اخلطوات بني العددين أي حساب الزايدة 

منهم متثيلها على خط األعداد والتحقق من  واطلبكلف الطلبة حل األسئلة املشاهبة. -
 .العملية احلسابية اليت قاموا هبا

 .شفواي البسيطة الصحية األعداد على احلسابية العمليات إجراء على الرتكيز -
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 أسئلة مشاهبة
، كم طابقا  6يف عمارة وأراد أن يصعد إىل الطابق  2-كان متيم يف الطابق  السؤال األول:

  ؟يصعدعليه أن 
 

 4 (أ
 8 (ب

  8- (ج
  4- (د

نقاط ، ما الزايدة يف  9، و خسر أجمد  نقاط 6 علييف إحدى املبارايت ربح  السؤال الثاين:
  ؟النقاط اليت حصل عليها علي عن النقاط اليت حصل عليها أجمد

 

 3 (أ
 15 (ب

  3- (ج
  15- (د

س ، مت تسخينه فأصبحت درجة °5-بلغت درجة حرارة املاء يف وعاء  السؤال الثالث:
  ؟س ، ما الزايدة يف درجة حرارة املاء°14حرارته 

 

 س°9 (أ
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 س°9- (ب
 س °19 (ج

 س°19- (د
 

 

 

؟السؤال     
 6سؤاال وبقي  24عن جابة استطاع اإل .سؤال مشابه: تقدم سعيد المتحان رايضيات

 ؟عنهاجابة ما الكسر الذي ميثل عدد األسئلة اليت استطاع اإل .أسئلة دون حل
 

 (أ
3

4
 (ب 

1

5
 (ج 

4

5
 (د 

1

4
  

 
           :النتيجة

الصحيحة عن سؤال مشابه هي جابة كانت النسبة املئوية للطلبة األردنيني الذين اختاروا اإل
 .٪51.7بينما كانت النسبة الدولية  43.6٪

 :  كاآليتالطلبة على البدائل املختلفة   إجاابتتوزعت 
 12.3٪   من الطلبة اختاروا البديل )أ( )قسمة الفرق على العدد املطلوب إجياد

 كسره(.
 15.2٪ ( )(.قسمة العدد الباقي على اجملموعاختاروا البديل )ب 
 43.6٪ من الطلبة اختاروا البديل )ج( وهو البديل الصحيح. 
 25.6٪ املطلوب أجياد من الطلبة اختاروا البديل )د( )قسمة الباقي على العدد 

 (.الكسر الذي ميثله
 

 

 عدد عن يعرب الذي الكسر/  الكسور
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 إرشادات عالجية
( مما يدل على أهنم مل يفهموا )د( )حوايل ربع الطلبةجابة اإل تركزت أخطاء الطلبة يف اختيار

  .املطلوب من السؤال إذ اعتقدوا أن الكسر املطلوب ميثل النسبة بني الباقي وما مت اجنازه
رّكز على هذا اخلطأ وبنّي للطلبة املطلوب من السؤال عند مناقشة السؤال املشابه لسؤال 

 الدراسة 
بنّي للطلبة أنه عند إجياد كسر ما فإننا نقسم العدد املطلوب إجياد الكسر الذي ميثله على  -

 اجملمع الكلي 
اجحني على د الننقسم عد فمثال إذا أردان إجياد الكسر الذي ميثل الطلبة الناجحني

 .عدد الطلبة مجيعم
 :  كاآليتاطلب من الطلبة تلخيص السؤال املشابه   -

 24عليها = جابة عدد األسئلة اليت استطاع اإل  
  = 6عدد األسئلة اليت بقيت  
  = 30=  6+  24جممع أسئلة االمتحان  

 24عليها هو : جابة الكسر الذي ميثل األسئلة اليت استطاع اإل

30
  =4

5
 

 أّكد على ضرورة كتابة الكسر أببسط صورة دائما  -
مع ال تأكيد على االنتباه للمطلوب من السؤال وفهم كلف الطلبة حل األسئلة املشاهبة. -

 .املسألة
 

 أسئلة مشاهبة
ما الكسر الذي ميثل  .شجرة تني 15شجرة رمان و  25يف مزرعة أمحد  السؤال األول:

  ؟أشجار التني

 (أ
5

8
 (ب 

3

5
 (ج 

2

5
 (د 

3

8
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ما الكسر الذي ميثل  .دينار 18دينار وبقي معها  42اشرتت اتال عطر مببلغ  السؤال الثاين:
  ؟املبلغ املتبقي معها

 (أ
3

10
 (ب 

7

10
 (ج 

3

7
 (د 

4

7
  

 

 40وعدد الطالبات  50حدى املدارس عدد الطالب يف الصف الثامن يف إ السؤال الثالث:
  ؟ما الكسر الذي ميثل طالبات هذا الصف

 (أ
4

9
 (ب 

5

9
 (ج 

4

5
 (د 

1

5
  

 
 

؟السؤال     
سيلسيوسية وأصبحت  °5-بلغت درجة احلرارة أثناء الليل يف إحدى املدن  سؤال مشابه :

 ؟ما الفرق بني الدرجتني .سلسيوسية °7أثناء النهار 
 س  ° .....................اإلجابة:

 

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

 . ٪57.7بينما بلغت النسبة الدولية  33.2٪
 :اآليتالطلبة األردنيني ك إجاابتتوزعت 
 33.2٪  م صحيحةإجاابهتمن الطلبة كانت. 
 57.8٪  م غري صحيحةإجاابهتمن الطلبة كانت. 
 8.8٪  م مشطوبةإجاابهتمن الطلبة كانت. 

 

 إرشادات عالجية
 

 

 احلرارة درجات يف الفرق/  الصحيحة األعداد على لياتمالع

 

 األمناط / اكمال منط عددي يتضمن اجلمع
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لذا فإهنم  .تالحظ أن عددا كبريا من الطلبة األردنيني مل يتمكن من طرح عددين صحيحني
  .حباجة للتذكري بطرح األعداد الصحيحة ومن ضمنها السالبة

 أسئلة مثل :  اإلجابة عناطلب منهم  -
  5-و  4ما الفرق بني  
  12 - 9ما انتج  = 

 وهكذا وميكن أن ترشد الطلبة ابالستعانة خبط األعداد يف البداية 
اطرح املثال : يبني اجلدول اآليت درجات احلرارة العظمى والصغرى يف عدد من املدن. أي  -

 ؟أكثر املدن كان التغري يف درجة احلرارة فيها 
 
 

 الدرجة الصغرى  الدرجة العظمى  املدينة
 1- 12 أ

 10- 5- ب
 7- 5 ج

 2- 9 د
 

 الطرح للحصول على :أو وعملييت اجلمع  7،  4،  5 -،  3-استخدم األعداد :  -
  5 .أ

 19- .ب
 اطلب من الطلبة حل السؤال املشابه وانقش السؤال مع الصف أبكمله  -

  اطلب حتديد العددين على خط األعداد 
  اطلب منهم إجياد الفرق من خالل خط األعداد 
  اطلب منهم كتابة عملية الطرح وإجياد الناتج والتحقق منه 

 كلف الطلبة حل األسئلة املشاهبة. -
 

 أسئلة مشاهبة
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قاست اندية درجة حرارة   :الثاينالسؤال 
س وبعد °3-كوب من املاء املربد فكانت 

أن وضعته يف مكان دافئ قاست درجة 
ما  .س°4 حرارته فوجدت أهنا أصبحت

 ؟الفرق بني درجيت احلرارة هلذا املاء
 س° .....................اإلجابة:

 

يف إحدى أايم الشتاء كان  :األولالسؤال 
الفرق بني درجيت احلرارة يف مدينة نيويورك 

س ، وكانت درجة احلرارة يف °16وعمان 
، فكم كانت درجة احلرارة  س°7-نيويورك 

 ؟يف عمان يف ذلك اليوم
س ° .....................اإلجابة:

 

اثنان يف كل مرة لتحصل على  7-،  7،  2-،  2استخدم األعداد :  السؤال الثالث:
 . 5-الفرق 

 .....................اإلجابة:
 

 

؟السؤال     
 ؟3:  5ل    سؤال مشابه : ما النسبة املكافئة

 9:  25 (أ
 9:  15 (ب

 1:  8 (ج
  5:  3 (د

 
           :النتيجة

كانت النسبة املئوية للطلبة األردنيني الذين اختاروا البديل الصحيح يف سؤال مشابه هي 
 .٪61.7بينما كانت النسبة الدولية  31.9٪

 :  كاآليتالطلبة على البدائل املشاهبة   إجاابتتوزعت 

 

 النسب تكافؤ/  النسبة
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 8.4٪ )من الطلبة اختاروا البديل )أ. 
 31.9٪  وا البديل )ب( وهو البديل الصحيحمن الطلبة اختار. 
 11.7٪ )من الطلبة اختاروا البديل )ج. 
 45.6٪ )من الطلبة اختاروا البديل )د. 

 
 إرشادات عالجية

بنّي للطلبة أن  .تركزت أخطاء الطلبة يف البديل األخري ابعتقادهم أن النسبة تساوي مقلوهبا
ما ينطبق على الكسور ينطبق على النسبة ،وأن النسب املتكافئة مثل الكسور املتكافئة أي 

2:  فمثال .أن الكسر ومقلوبه غري متكافئني

7
  ≠  7

2
  2:  7ال تكافئ  7:  2وكذلك   

لنسبة معطاة بضرب طريف النسبة بعدد  أنه ميكنك أن حتصل على نسبة مكافئة بنّي أيضا
 اثبت كما يف الكسور املتكافئة كما ميكن تبسيط النسبة بقسمة طرفيها على نفس العدد.

 أعط الطلبة تدريبات إبعطاء نسب واطلب منهم إعطاء نسب مكافئة مثل :  -
  : اكتب ثالث نسب مكافئة لكل نسبة من اآليت 

 2  :3  
 3  :4  
 1.5  :3  
 0.6  :0.2  

 : اكتب النسب اآلتية أببسط صورة 
 6  :10  
 15  :25  
 18  :12  
 20  :100  

 

 كلف الطلبة حل األسئلة املشاهبة. -
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 أسئلة مشاهبة
 ؟ 7: 2ما النسبة املكافئة ل   :الثاينالسؤال 

 2:  7 (أ
 14:  28 (ب

 21:  6 (ج
  9:  1 (د

: 1ما النسبة املكافئة ل   :األولالسؤال 
 ؟ 4

 7:  4 (أ
 7:  3 (ب

 1:  4 (ج
 16:  4 (د

 

 ؟ما قيمة س .: س 8 تكافئ النسبة 6:  2إذا كانت النسبة  السؤال الثالث:
 4 (أ

 6 (ب
 24 (ج

  12 (د

 

؟السؤال     
 أويل؟ األعداد هذه أي :مشابهسؤال 

 

  1 (أ
 39 (ب

 19 (ج
 49 (د

           :النتيجة
 مشابه سؤال عن الصحيحةجابة اإل اختاروا الذين األردنيني للطلبة املئوية النسبة كانت

 .٪50.2 الصحيحة جاابتلإل الدولية النسبة وبلغت ،36,2٪

 

 أويل؟ األعداد أي /األولية االعداد
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 :كاآليت  املشاهبة البدائل علىالطلبة األردنيني  إجاابت توزعت
 48,0٪ أ() البديل اختار. 
 8,7٪ ب() البديل اختار. 
 36,2٪ الصحيح اجلواب( ج) البديل اختار. 
 4,7٪ د() البديل اختار. 
 2,3٪ السؤال حذف. 
 0,1٪ للسؤال يصل مل. 

 النسبة من أدىن صحيحةإجابة  السؤال عن أجابوا الذين األردنيني الطلبة نسبة أن نالحظ
 .الدولية

 
 
 
 

 إرشادات عالجية
رمبا تعود مشكلة الطلبة مع هذا السؤال إىل تقدمي تعريف العدد األويل وعالقة هذا التعريف 

قامسني فقط مها نفس العدد والعدد واحد، فوجود أو ابلعدد واحد، فللعدد األويل عاملني 
العدد واحد يف التعريف يُولد لدى الطلبة رمبا حالة أشبه ما تكون ابالنطباع أبن العدد واحد 

 ، ابلرغم من العدد األويل عدد أكرب من واحد، وهذه عوامل قد تقف وراء اختيار الطلبة أويل
ما يقارب نصف الطلبة. كما أن أو  ٪48.0)البديل أ( إذ بلغت نسبة من اختاره  1للعدد 

القاسم(، والعوامل، واملضاعف، ومضاعفات العدد ، يؤدي إىل )ضعف الطلبة مبفاهيم العامل
 العدد األويل. ويُوصى عند مناقشة أسئلة مشاهبة و التنوع فيها: ضعفهم يف متييز

 التأكد من امتالك الطلبة حلقائق الضرب األساسية، ومراجعة الطلبة فيها ابستمرار. -
تكليف الطلبة بصياغة تعريف العدد األويل بلغتهم وتقدمي أمثلة عليه، وكتابته أمامهم  -

وخيلط الطلبة بني العدد األويل والعدد . كما وبيان ملاذا هو عدد أويل يف ضوء التعريف
 الفردي وجيب التأكيد على الفرق بينهما بطرح أسئلة تتعلق أبعداد فردية غري أولية
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قامسان أو ( وبني للطلبة أن العدد األويل له عامالن ))اطلب منهم إعطاء أمثلة على ذلك
  .(له عامل واحد 1خمتلفان بينما العدد 

 املشار إليها سابقا. العامة يف التدريساإلجراءات تطبيق  -
 

 أسئلة مشاهبة
 أويل؟ األعداد هذه أي السؤال األول:

 

 23 (د 14 (ج 9 (ب 4 (أ
 

 أويل؟ األعداد هذه أي :الثاينالسؤال 
 

 51 (د 25 (ج 15 (ب 5 (أ
 

 أويل؟ األعداد هذه أي السؤال الثالث:
 

 57 (د 26 (ج 13 (ب 1 (أ
 

؟السؤال     
 سؤال مشابه: 

          
          
          
          
          
          
          
          
          
          

 تظليله؟ مت الذي الكسر ما أعاله الشكل يف
  .....................اإلجابة:

 

 مظللة منطقة على الدال الكسر/الكسور



  

59 

 

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

 .٪56.4الصحيحة  جاابت، وبلغت النسبة الدولية لإل43.8٪
 :كاآليتالطلبة األردنيني   إجاابتتوزعت 
 43.8٪  صحيحةإجابة أجاب. 
 50.4٪   أو ممسوح، أو مبا يف ذلك حل مشطوب، )غري صحيحة إجابة كتب أية

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

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

 
 
 

  إرشادات عالجية
هناك مشكلة  يف هذا السؤال املطلوب من الطلبة العد ملعرفة عدد األجزاء املظللة، رمبا تكون

يف نص السؤال، " الكسر الذي مت تظليله" ورمبا تعود الطلبة على تعيني الكسر الدال على 
 مع الرتكيز على.  أسئلة مشاهبةيفضل مناقشة  املنطقة املظللة.

 تساوي األجزاء اليت قسم اليها الشكل. -
 الرتتيب يف العد وعدم االنتقال العشوائي. -
املطلوب حنصل عليه من عد األجزاء املظللة تفسري املطلوب من السؤال وبيان أن الكسر  -

وقسمتها على مجيع األجزاء، فرمبا جلأ الطلبة إىل نسبة األجزاء املظللة إىل األجزاء غري 

27املظللة 

73
 وهو كسر يصعب اختصاره فشطب عدد منهم إجابته. 

  املشار إليها سابقا اإلجراءات العامة يف التدريستطبيق  -
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 أسئلة مشاهبة
  :الثاينالسؤال 

 مت الذي الكسر ما أعاله الشكل يف                                                                                                    
  تظليله؟

 .....................اإلجابة:

  :األولالسؤال 
 مت الذي الكسر ما أعاله الشكل يف                                                                                                    

  تظليله؟
.....................اإلجابة:

 
 
 
 
 

  :الثالثالسؤال 
 :أعاله الشكل يف                                                                                                    

 
  تظليله؟ مت الذي الكسر ما .أ

 

  .....................اإلجابة:
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 يظلل؟ مل الذي الكسر ما  .ب
 

  .....................اإلجابة:
 

 املظللة؟ غري األجزاء إىل املظللة األجزاء بني النسبة ما .ج
 

  .....................اإلجابة:
 

 املظللة؟ وغري املظللة األجزاء جمموع ما .د
 

  .....................اإلجابة:

 

 

 

 

؟السؤال     
 عدد كم.  أصفر لوهنا والبقية أمحر لوهنا البالوانت مُثنا ابلوان، 32 فؤاد لدى :مشابه سؤال

 الصفراء؟ البالوانت
 4 (أ

 8 (ب
 16 (ج

 24 (د
 

           :النتيجة

 

 عدد من كسر  قيمة/  الكسور
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 مشابه سؤال عن الصحيحةجابة اإل اختاروا الذين األردنيني للطلبة املئوية النسبة كانت
  .٪50.1 الصحيحة جاابتلإل الدولية النسبة وبلغت ،52.3٪
 :كاآليت  املشاهبة البدائل علىالطلبة األردنيني  إجاابت توزعت
 14.7٪ أ() البديل اختار. 
 10.3٪ ب() البديل اختار. 
 17.8٪ ج() البديل اختار. 
 52.3٪ الصحيح اجلواب( د) البديل اختار. 
 4,7٪ السؤال حذف. 
 0,1٪ للسؤال يصل مل. 

 النسبة من أعلى صحيحةإجابة  السؤال عن أجابوا الذين األردنيني الطلبة نسبة أن نالحظ
 .الدولية

 .متعددة سياقات يف أسئلة مشاهبة مناقشة ميكن النسبة هذه ولتحسني
 .سابقا إليها املشار التدريس يف العامة اإلجراءات تطبيق

 
 أسئلة مشاهبة

 السؤال األول:
كتااب، ُتسع الكتب قصص والباقي كتب علمية. كم كتااب علميا يف   36يف مكتبة سعيد 

 مكتبة سعيد؟ 
 

 4 (د 8 (ج 28 (ب 32 (أ
 

 السؤال الثاين:
ية. كم قصة اترخيية لدى القصص مصورة وابقي القصص اترخيقصة، مُثن  24لدى سعاد

 سعاد؟ 
 

 23 (د 21 (ج 16 (ب 3 (أ



  

1 

 

 
 السؤال الثالث:

طالبا، ُتسعا الطالب تبدأ أمساؤهم حبرف األلف. كم  27يف أحدد صفوف الصف الثامن 
 طالبا يف الفصل ال تبدأ أمساؤهم حبرف األلف؟

 

 3 (د 21 (ج 24 (ب 36 (أ
 
 
 

 

 

 

 

؟السؤال     
 االثين مثل مساحتها من املظلل اجلزء نفس املنتظمة األشكال هذه ألحدسؤال مشابه: 

 الشكل؟ هذا هو ما. عشر

 
 

 

 املتكافئة والنسب الكسر / والنسب الكسور
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           :النتيجة
 مشابه سؤال عن الصحيحةجابة اإل اختاروا الذين األردنيني للطلبة املئوية النسبة بلغت

 .٪50.0 الصحيحة جاابتلإل الدولية النسبة وبلغت ، 27.9٪
  :كاآليت  املشاهبة البدائل علىالطلبة األردنيني  إجاابت توزعت
 57.3٪ أ() البديل اختار. 
 27.9٪ الصحيح اجلواب (ب) البديل اختار. 
 2.8٪ ج() البديل اختار. 
 9.4٪ د() البديل اختار. 
 2.5٪ السؤال حذف. 
 0.2٪ للسؤال يصل مل.  
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 النسبة من أدىن صحيحةإجابة  السؤال عن أجابوا الذين األردنيني الطلبة نسبة أن نالحظ
 .الدولية

 

 إرشادات عالجية
٪ مل ينتبه لنص السؤال جيدا، 57.2من نصف الصف  أكثريبدو من اختار البديل )أ( وهم 

يتطلب حترير الطلبة من أجزاء مل تلون وكذلك يف الدائرة، وها  3ففي الشكل االثين عشر 
وحثهم على التأين والرتيث وفهم السؤال جيدا. إن مناقشة أسئلة جابة عادات التسرع يف اإل

 مشابه للسؤال قد تفيد مع:
 إال بعد أن حيدد املعطى واملطلوب يف السؤال.جابة توجيه الطلبة إىل عدم التسرع يف اإل -
من صورة، ومناقشة أمثلة على ذلك،  كثرتوجيه الطلبة إىل أن الكسور املتكافئة تظهر أب -

 مثال: 
8

12
  =2

3
  =6

9
  =24

36
 

 استخدام الرسومات التوضيحية عند مناقشة األسئلة. -
 .املشار إليها سابقا اإلجراءات العامة يف التدريستطبيق  -
 

 أسئلة مشاهبة
 السؤال األول:

 .س الشكل مثل مساحتها من املظلل اجلزء نفس املنتظمة األشكال هذه ألحد 
 الشكل؟ هذا هو ما

        
        

 س
 

 أ(
            

 ب(
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 ج(
            

 د(
   

        
 

املنتظمة نفس اجلزء املظلل من مساحتها مثل الشكل األشكال ألحد هذه  السؤال الثاين:
 ص. ما هو هذا الشكل؟

 
 ص

 
 السؤال الثالث:

 . ع الشكل من املظلل اجلزء مثل منها املظلل العدد نفس األشكال هذه ألحد
 الشكل؟ هذا هو ما

 
 ع
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؟السؤال     
 .كسر  شكل على 0.019 اكتبسؤال مشابه: 

 
 .....................اإلجابة:

 

           :النتيجة
 ،٪51.1 مشابه سؤال عن صحيحةإجابة  أجابوا الذين األردنيني للطلبة املئوية النسبة بلغت

 .٪48.7 الصحيحة جاابتلإل الدولية النسبة وبلغت

 

 عادي كسر  إىل العشري الكسر حتويل/والعشرية العادية الكسور
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 :كاآليت  املشاهبة البدائل علىالطلبة األردنيني  إجاابت توزعت
 51.1٪ صحيحةإجابة  أجاب. 
 17.4٪  19/100 كتب 
 23.5٪  أو  ممسوح،أو  مشطوب، حل ذلك يف مبا) صحيحة غريإجابة  أية كتب

 .(املطلوب مع يتفق ال حلأو  مقروءة، غريأو  -خرابيش -مشوشة خطوات
 7.3٪ السؤال حذف. 
 0.3٪ السؤال إىل يصل مل. 

 النسبة من أعلى صحيحةإجابة  السؤال عن أجابوا الذين األردنيني الطلبة نسبة أن نالحظ
 من الكسور اشكال حتويل يف الطلبة مراجعة يفضل النسبة هذه على وللمحافظة الدولية،

  .التربير مع آخر إىل شكل
 

 

 

 

 ؟السؤال 
 :تساوي( 58× 726)سؤال مشابه: 

 

 (8× 6( + )50×20( + )50×700) (أ
 (58× 6( + )58×20( + )58×700) (ب

 (8×6( + )50×760) (ج
 (8×26( + )80×700) (د

 

 

 رقمني من عدد يف أرقام 3 من عدد ضرب/ الضرب
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           :النتيجة
 مشابه سؤال عن الصحيحةجابة اإل اختاروا الذين األردنيني للطلبة املئوية النسبة بلغت

 .٪53.5 الصحيحة جاابتلإل الدولية النسبة وبلغت ،37.6٪
 :كاآليت  املشاهبة البدائل علىالطلبة األردنيني  إجاابت توزعت
 11.8٪ أ() البديل اختار. 
 37.6٪ الصحيح اجلواب (ب) البديل اختار. 
 26.4٪ ج() البديل اختار. 
 18.0٪ د() البديل اختار. 
 6.3٪ السؤال حذف. 
 0.0٪ للسؤال يصل مل.  

 النسبة من أدىن صحيحةإجابة  السؤال عن أجابوا الذين األردنيني الطلبة نسبة أن نالحظ
 .الدولية

 
 
 
 

 إرشادات عالجية
 البدائل على مإجاابهت تشتت لكن الثامن، الصف طلبة على جديدة ليست السؤال فكرة

 ضحية كان  بعضهم أن ويبدو الضرب، طريقة ملعرفة وقتا منهم أيخذ مل السؤال أبن توحي
. الصحيح هو ب البديل كان  وإن ب و أ البدلني اختار من نسبة ارتفاع بداللة البديل طول

 (أ) البديل اختاروا الذين من أكثر ج البديل اختاروا الذين الطلبة نسبة: مالحظة مع
 :مع مشابه أمثلة مناقشة تتم
 .(التحليلية الطريقة)املطولة ابلطريقة العدد كتابة  مراجعة -
 .عليها أمثلة مع اجلمع على الضرب توزيع خباصية التذكري -
 .سابقا إليها املشار التدريس يف العامة اإلجراءات تطبيق -
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 أسئلة مشاهبة

 السؤال األول:
 ( تساوي26 ×345)

 

 (6× 5( + )20×40( + )20×300) (أ
 (6×5( + )20×340) (ب

 (26×5( +)26×40( + )26×300) (ج
 (6×45( + )20×300) (د

 
 السؤال الثاين:

 ( تساوي 73× 942)
 

 (73× 2( + )73×40( + )73×900) (أ
 ( 3×42( + )70×900) (ب

 (3× 4( +)70×40( + )70×900) (ج
 ( 3×2( + )70×940) (د

 السؤال الثالث:

 ( تساوي 98× 567)
 

 ( 8×67( + )90×500) (أ
 ( 8×7( + )90×560) (ب

 (98×7)( +90×60( + )90×500) (ج
 (98×7( + )98×60( + )98×500) (د
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 يقب  ط  ت  /األعداد
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؟السؤال     
مرتاا ووثب مجال  4.8يف مباراة الوثب الطويل خالل اليوم الرايضي يف املدرسة، وثب أشرف 

3

4
 هذه املسافة. ما طول وثبة مجال؟ 

  م 1.2 (أ
 م 1.6 (ب

 م 3.6 (ج
 م 6.4 (د

 
           :النتيجة

 ٪37.1صحيحة عن هذا السؤال إجابة  أجابواكانت النسبة املئوية للطلبة األردنيني الذين 
 ٪.64.2النسبة الدولية يف حني كانت 

 :كاآليتعلى البدائل  األردنيني الطلبة  إجاابتتوزعت 
 16.0٪ ،)وميكن تفسري اختيارهم هلذا أبهنم أجروا  من الطلبة اختاروا البديل )أ

 ومل يضربوا الناتج ابلبسط. 3عملية القسمة على املقام 
 14.0٪ لية القسمة على من الطلبة اختاروا البديل )ب( وميكن تفسريها إبجراء عم

 البسط.
 37.1٪ الصحيحة.جابة من الطلبة اختاروا البديل )ج( وهي اإل 
 27.0٪  من الطلبة اختاروا البديل )د( وميكن تفسريها إبجراء عملية القسمة

 ابلضرب يف املقام والقسمة على البسط.
 
 
 
 

 

 الضرب /والعشرية العادية الكسور
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 إرشادات عالجية
بعالج األخطاء اليت يقع فيها الطلبة إبعطاء متارين تبدأ من ضرب كسر يف يتدرج املعلم  -

 عدد صحيح والتأكيد على أن الضرب يتم بضرب البسط يف البسط واملقام يف املقام.

1 )9  ×1

3
 

2 )8  ×3

4
 

3 )36  ×4

9
 

 مث االنتقال لعملية ضرب كسر عادي بكسر عادي مثل -

1) 3

5
  ×2

4
 

2 )28

9
  ×12

4
 

3 )39

2
  ×16

13
 

 طرح أسئلة تتضمن ضرب كسر عشري بكسر عادي ويتدرج ابلصعوبة -

1 )8.4  ×1

2
 

2 )3.5  ×1

7
 

3 )8.4  ×3

4
  

يقوم بعملية أو بني للطلبة أنه ميكنه أن يضرب البسط يف العدد مث يقسم على املقام  -
التبسيط بقسمة العدد على املقام مث جيري عملية الضرب واليت جتعل العمليات احلسابية 

 وميكن إجراؤها ذهنياا.أسهل 
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 درب الطلبة على أمثلة أخرى مثل -

2×  10.5أ( 

5
2 ب(                         

3
 × 18.6 

1  أتكد من فهم الطلبة للمسألة ووضح هلم مفهوم كسر العدد وعالقته ابلضرب مثل -

4
 

1تعين  12ال 

4
 وهكذا. 12×  

 مث كلف الطلبة حبل األسئلة املشاهبة -
 

 أسئلة مشاهبة

2دينار، أنفق  12.6مع علي  السؤال األول:

3
 املبلغ على املواصالت. كم ديناراا أنفق؟ 

  4.2 (أ
 6.3 (ب

 8.4 (ج
 18.9 (د

 

3كم ، قطع   2.4املسافة بني منزل سيف ومدرسته  السؤال الثاين:

4
هذه املسافة، ما املسافة  

 اليت قطعها؟
 كم  0.6 (أ

 كم  0.8 (ب
 كم  3.2 (ج

 كم  1.8 (د
 

3م، جبانبه شجرة ارتفاعها  6.3يبلغ ارتفاع منزل  السؤال الثالث:

7
ارتفاع املنزل، كم يبلغ  

 ارتفاع الشجرة؟
 م 0.9 (أ

 م 2.1 (ب
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 م 2.7 (ج
 م 14.7 (د

 

؟السؤال     
 كانت كرمية تنوي شراء هاتف نقال جديد من نوع سوبر تكست

  ني.اآلتيلعت على اإلعالنني اطّ 
 الشركة " س"

 سوبر تكست اجلديد
 هاتف نقال

 احصل على هذا اهلاتف الرائع جماانا!
 

 شهرايا زداا  250االشرتاك 
 زدات الدقيقة 3االتصال 

 زد للرسالة 2الرسائل النصية 

 الشركة " ص" 
 سوبر تكست اجلديد

 هاتف نقال
 أسعار منخفضة للمكاملات والرسائل النصية

 

 هرايا ش زداا  250اشرت اجلهاز ب  
 زداا شهرايا  50االشرتاك 

 زدات الدقيقة فقط 2االتصال 
 زد للرسالة 1الرسائل املكتوبة 

 

 إرسال أية رسالة مكتوبة.أو قررت كرمية مقارنة تكلفة اقتناء اهلاتف ملدة عام دون إجراء أية مكاملة 
 والشركة "ص"أ( احسب تكلفة اقتناء هاتف سوبر تكست ملدة عام لدى كل من الشركة "س" 

 الشركة "ص"___________  التكاليف: الشركة "س"__________
 

دقيقة خالل  500ب( مث قدرت كرمية مدى استخدامها للهاتف. اعتقدت أبهنا ستتكلم ابهلاتف 
رسالة مكتوبة. احسب التكاليف اليت ستدفعها كرمية للهاتف  200العام األول وأهنا سرتسل 

 الشركتني. ال تنس االشرتاك الشهري والنفقات األخرى.يف العام األول لكل من 
 الشركة "ص"____________  التكاليف: الشركة "س"__________ 

 

 ج( أي االشرتاك أقل تكلفة لكرمية؟
 االشرتاك األقل تكلفة: ___________

اشرح إجابتك يف ضوء قيمة اهلاتف النقال، االشرتاك الشهري، وأسعار االتصال وإرسال 
 الرسائل املكتوبة.

                                                           
  زد : وحدة نقد مثل الدينار في األردن 

 

 األعداد بني املقارنة /األعداد على العمليات
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           :النتيجة
  يف 2.5صحيحة كاملة إجابة  أجابواالفرع )أ(: كانت النسبة املئوية للطلبة األردنيني الذين ٪

 :كاآليت  األردنيني الطلبة إجاابت توزعت ٪.31.2حني كانت النسبة الدولية 
 2.5 صحيحة على الفرع )أ(إجابة  أجابوا٪ من الطلبة. 
 5.5 الطلبة حسبوا التكاليف لشركة أ بشكل صحيح.٪ من 
 1.2.من الطلبة حسبوا التكاليف للشركة ب فقط بشكل صحيح ٪ 
 78.5 مشطوبة.أو عشوائية أو م خاطئة إجاابهت٪ من الطلبة كانت 
 12.5 م حمذوفة.إجاابهت٪ من الطلبة كانت 
  صحيحة على هذا الفرع ة إجاب أجابواالفرع )ب(: كانت النسبة املئوية للطلبة األردنيني الذين

 :كاآليت  األردنيني الطلبة إجاابت توزعت ٪.26.3٪ وكانت النسبة الدولية 2.1
 2.1 صحيحة.إجابة  أجابوا٪ من الطلبة 
 0.8 صحيحة مبنية على خطأ يف الفرع )أ(.إجابة ٪ من الطلبة 
 0.4.من الطلبة حسبوا تكاليف الشركة أ فقط ٪ 
 0.5 (أ)٪ من الطلبة حصلوا على قيمة واحدة صحيحة بناءا على أخطاء يف الفرع. 
 72.1م عشوائية وخاطئة.إجاابهتكانت جابة أو  ٪ من الطلبة مل يستطيعوا اإل 
 23.9 م حمذوفة.إجاابهت٪ من الطلبة 
  لفرع صحيحة على هذا اإجابة  أجابواالفرع )ج(: كانت النسبة املئوية للطلبة األردنيني الذين

 :كاآليت  األردنيني الطلبة إجاابت توزعت ٪.9٪ يف حني كانت النسبة املئوية الدولية 1.5
 1.5 عن السؤال بشكل صحيح أجابوا٪ من الطلبة. 
 1.6 أعطوا مربرين صحيحني من ثالثة(. عن السؤالجزئياا  أجابوا٪ من الطلبة( 
 25.6 الشركة كان خطأ.٪ من الطلبة أعطوا بعض املربرات صحيحة ولكن اختيار 
 2.8 بدون تربير.أو الصحيحة ولكن التربير خطأ  "ص"٪ من الطلبة اختاروا الشركة 
 49.2 مشطوبة.أو خاطئة  إجاابت أجابوا٪ من الطلبة 
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 19.2 م حمذوفة.إجاابهت٪ من الطلبة 
 

 إرشادات عالجية
  قدرة عدم وابلتايل - نسبيا طويلة وأهنا سيماتكمن املشكلة يف هذا السؤال يف عدم فهم املسألة 

 حىت لو كانت تتضمن عمليات حسابية بسيطة. حلها، على الطلبة من كثري
 يتطلب العالج التأكيد على موضوع فهم املسألة وذلك من خالل: -

 يد املعطيات على شكل نقاط وحتديد قراءة املسألة قراءة متأنية وحتليل املسألة بتحد
 املطلوب.

 .تدريب الطلبة على قراءة املسألة وإعادة صياغتها بلغتهم اخلاصة وتلخيصها 
  جربية من خالل طرح األسئلة.أو ترمجة العبارات اللفظية إىل عمليات حسابية 

 كلف الطلبة حل األسئلة املشاهبة -
 

 أسئلة مشاهبة
السؤال األول: قررت دينا شراء هاتف نقال وتلقت عرضني خمتلفني لنفس نوع اهلاتف من 

 :أييتشركتني خمتلفتني وتضمن العرضني ما 
 الشركة )ب(  الشركة )أ(

 دينار 150سعر اهلاتف  اهلاتف جماين
 داننري 6االشرتاك الشهري  دينار 15االشرتاك الشهري 

 قرش 2تكلفة الدقيقة  قروش 3تكلفة الدقيقة الواحدة 
 قرش 1تكلفة الرسالة  قرش 2تكلفة الرسالة 

 
 )أ( ما تكلفة االشرتاك يف كل من الشركتني دون حساب املكاملات والرسائل يف السنة األوىل؟

 (___________تكاليف الشركة )بتكاليف الشركة )أ(________
دقيقة يف العام األول، وعدد  1500  )ب( قدرت دينا عدد دقائق االتصال اليت ستحتاجها ب

 رسالة، احسب التكاليف يف كل من الشركتني مع االشرتاك الشهري 100الرسائل 
 كاليف الشركة )ب(__________تكاليف الشركة )أ(_________ت
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 )ج( أي من االشرتاكني أقل تكلفة ___________________
 .أسعار االتصال وأسعار الرسائل وضح إجابتك حبساب قيمة اهلاتف واالشرتاك الشهري و

تبحث هال عن عرض لالشرتاك يف اندي رايضي ووجدت العرض اآليت يف  السؤال الثاين:
 أحد النوادي:

 دينار 40ساعة يف الشهر مببلغ  12أوالا: اشرتاك ملدة شهر، 
 دينار 60ساعة يف الشهر مببلغ  12اثنياا: اشرتاك ملدة شهرين، 

 دينار 60ساعة يف الشهر مببلغ  26ر، اثلثاا: اشرتاك ملدة شه
 دينار 100ساعة يف الشهر مببلغ  26، ينرابعاا: اشرتاك ملدة شهر 

 أي اندي ستختار يف ضوء التكلفة؟ 
  .....................اإلجابة:

 .فسر إجابتك
 

 لدى اتجر عرضني لبيع القمصان: السؤال الثالث:
 واحصل على الثالث جماانا دينار  18العرض األول: اشرتي قميصني مببلغ 

 دينار واحصل على الرابع جماانا  20قمصان مببلغ  3العرض الثاين: اشرتي 
 أي العرضني أفضل للمشرتي؟

  .....................اإلجابة:
 .سر إجابتكف
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؟السؤال     
3 مراد أخذ و ديناراا  50 سارة أخذت ديناراا، 150 وسارة ومراد بدير مع

5
 ديناراا  كم  الباقي، 

 لبدير؟ بقي
 60 (د 50 (ج 40 (ب 10 (أ

 

           :النتيجة
 حني يف ،٪27.2 الصحيحةجابة اإل اختاروا الذين األردنيني للطلبة املئوية النسبة كانت

  ٪.49.7 صحيحةإجابة  أجابوا الذين للطلبة الدولية النسبة بلغت
 :كاآليت  املشاهبة البدائل على األردنيني الطلبة إجاابت توزعت
 11.4 ٪(أ) البديل اختاروا الطلبة من. 
 27.2 ٪الصحيحةجابة اإل وهي( ب) البديل اختاروا الطلبة من. 
 27.2 ٪ابلتساوي القسمة أن ابعتقادهم ميكن( ]ج) البديل اختاروا الطلبة من]. 

 29.0 ٪3  حسبوا أهنم ويبدو( د) البديل اختاروا الطلبة من

5
 أخذه ما أي املبلغ 

 .بدير أخذه ما هو املطلوب أن ينتبهوا ومل مراد
 4.5 ٪مشطوبة مإجاابهت الطلبة من. 
 0.8 ٪للسؤال يصلوا مل الطلبة من. 

 إرشادات عالجية
 الطلبة عدد من قريب( د) و( ج) البديلني اختاروا الذين الطلبة عدد أن النتائج خالل من يتبني

 املبلغ أن العتقادهم( ج) البديل اختاروا الذين أن احتمال هناك الصحيح، البديل اختاروا الذين
 البديل اختاروا الذين الطلبة وكذلك املسألة فهم على قدرهتم عدم على يدل مما ابلتساوي قسم

 .مراد أخذه ما هو املطلوب أن العتقادهم البديل هلذا اختيارهم يعود أن ميكن( د)

 

 ...عملية من أكثر تنفيذ /األعداد على العمليات
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 حل خطوات على الرتكيز جيب ولذلك صحيحاا  فهما املسألة فهم عدم يف تكمن املشكلة إذن
 :أييت ما ابتباع املسألة

 .صحيحة قراءة املسألة قراءة على التأكيد -
 نقاط شكل على وكتابتها املسألة حتليل -
 املعطيات حتديد -
 املطلوب حتديد -
 احلل خطة وضع -

 :اآلتية ابخلطوات قم االمتحان يف الوارد السؤال يف فمثالا 
 دينار 150 الكلي املبلع -
 دينار 100 املتبقي                      50 سارة أخذت -

- 3

5
3                مراد أخذه املتبقي 

5
 دينار 60=  100×  

 بدير نصيب 40=  60 - 100
 دينار 150=  40+  60+  50: التحقق -

 املشاهبة املسائل حل يف اخلطوات نفس اتبع* 
 .املشاهبة األسئلة حل الطلبة كلف*

 أسئلة مشاهبة
 حممد فأخذ كرمي  عمر، حممد،: الثالث أوالده على دينار 300 مبلغ أمحد وزعالسؤال األول: 

2 كرمي  أخذ و ديناراا  150

3
 لعمر؟ بقي ديناراا  فكم املتبقي، املبلغ 

 

 150 (د 200 (ج 50 (ب 100 (أ
 

 60 الزيتون أشجار عدد ،(تني رمان، زيتون،) شجرة، 140 اتال مزرعة يف السؤال الثاين:

1 الرمان أشجار وعدد شجرة،

5
 ؟التني أشجار عدد فما الباقي، 

 

 48 (د 64 (ج 28 (ب 12 (أ
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 دينار، 4000 أوىل دفعة دفعت دينار، 12000 مثنها سيارة اندين اشرتت السؤال الثالث:

3 دفعت عام وبعد

4
 مثنها؟ من بقي ديناراا  فكم املتبقي، املبلغ 

 

 2000 (د 3000 (ج 4000 (ب 6000 (أ
 
 

؟السؤال     
 .ت كميتني متساويتني من الزنبق واألوركيدعأنواع من الزهور، كما اب 4ابعت مرمي 

 أ( ما نسبة الزنبق إىل الزهور اليت ابعتها؟
 

  .....................اإلجابة:
  قرنفلة. ما إمجايل عدد الزهور اليت ابعتها؟ 40ب( ابعت مرمي 

 

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

 (أ)صحيحة على الفرع إجابة  أجابوا٪ من الطلبة األردنيني 17.6
 ٪ 46.5بينما بلغت النسبة املئوية الدولية هلذا الفرع 

  بينما كانت النسبة (ب)صحيحة على الفرع إجابة  أجابوامن الطلبة األردنيني  4.3٪
 .٪30.3املئوية الدولية هلذا الفرع 

 إرشادات عالجية
 :ابلتذكري ابلنسبة املئوية واطرح أسئلة بسيطة مثلابدأ  -

 60٪ من 20جد  (1
 200 ٪ من30جد  (2
طالبا، ما النسبة املئوية  36  طالب، جنح منهم 40إذا كان عدد طالب صف  (3

 للطلبة الناجحني وما النسبة املئوية للطلبة الراسبني؟

 

 نسبة حساب /املئوية النسبة

 

 الزهور اليت ابعتها مرمي

 الورد
35٪  

 القرنفل
20٪  

 الزنبق
 األوركيد
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يف املرحلة األساسية طالب، وكان عدد الطلبة  200إذا كان عدد طلبة مدرسة  (4
طالباا، مثل  30وعدد طلبة األديب  30، وعدد طلبة العلمي يف املرحلة الثانوية 140

 .األعداد ابلقطاعات الدائرية
 :انتقل إىل سؤال االمتحان ووضح خطوات احلل  -

 ٪100أ( جيب أن يكون جمموع النسب املئوية 
 ٪100الورد + القرنفل + الزنبق + األوركيد = 

 ٪100س + س =  + 20٪ + 35٪
 ٪100س= 2 + 55٪

 ٪45س = 2
 ٪22.5س = 

 ٪100٪ + الزنبق + األوركيد = 55أو 
 ٪45أي أن الزنبق + األوركيد = 

 ٪22.5ومبا أهنما متساواين إذن نسبة كل واحدة 
 زهرة 200=  5×  40٪ كنسبة مئوية فإن 20قرنفلة تساوي  40ب( إذا كانت 

 .5×  40أي  5× ٪ 20٪ = 100أن عدد األزهار أو 
 .كلف الطلبة حبل األسئلة املشاهبة وراقب أداء الطلبة   -

 

 أسئلة مشاهبة
 مإجاابهتُسئل عدد من الطلبة عن رايضاهتم املفضلة وكانت  السؤال األول:

 كما يف الشكل اجملاور، 
     وكان عدد الطلبة الذين يفضلون كرة املضرب مساوايا لعدد الطلبة

 كرة السلةالذين يفضلون  
 

 أ( ما نسبة الطلبة الذين يفضلون كرة السلة؟
 

  .....................اإلجابة:
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 طالباا، ما إمجايل عدد الطلبة؟ 60ب( إذا كان عدد الطلبة الذين يفضلون كرة القدم 

 

 .....................اإلجابة:
 

 
٪ من الطلبة يف 40صفوف، عدد طالب الصف األول  4يف مدرسة ابتدائية  السؤال الثاين:

 .املدرسة وعدد الطلبة يف الصفوف الثاين والثالث والرابع متساوية
 أ( ما نسبة عدد طلبة الصف الثاين إىل الطلبة مجيعهم؟

 

 .....................اإلجابة:
 

  .طالب 80ب( إذا كان عدد طلبة الصف األول 

 
 إمجايل عدد طلبة املدرسة؟ما 

 

 .....................اإلجابة:
 

وزع مبلغ من املال على كل من هدى، ولينا وهال، إذا كان نصيب هال  السؤال الثالث:
 ٪ وأخذت هدى ولينا نفس املبلغ، 20

 أ( ما نسبة نصيب هدى من املبلغ؟
 

 .....................اإلجابة:
 

الصف 
األول
40%

الصف 
الصف الثاين

الثالث

الصف 
الرابع
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 ديناراا، فما هو إمجايل املبلغ؟ 140ب( إذا حصلت هال على 
 

 .....................اإلجابة:
 

 

 

؟السؤال     
  .ذراعني مكدسة فوق بعضها يف منزل كمالأو هناك مقاعد بال ظهر 

 

  .سم 49ارتفاع املقعد الواحد 
  .سم 55عندما مت وضع مقعدين فوق بعضهما كان ارتفاعهما 

 مقاعد عن األرض؟ 6ارتفاع جمموعة مكونة من  ما
 

 سم 165 (د سم 110 (ج سم 85 (ب سم 79 (أ
 

           :النتيجة
بينما  ٪22.9الصحيحة هي جابة كانت النسبة املئوية للطلبة األردنيني الذين اختاروا اإل

  ٪39.8بلغت النسبة الدولية 
 : كاآليتالطلبة األردنيني على البدائل املختلفة   إجاابتتوزعت 
 22.9٪ الصحيحةجابة من الطلبة اختاروا البديل )أ( وهي اإل. 

 

 النمط يف حد قيمة حساب/  النمط
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 18.7٪ (من الطلبة اختاروا البديل )ب. 
 20.2٪ )من الطلبة اختاروا البديل )ج. 
 35.0٪ اعتقدوا ان كل مقعدين  (من الطلبة وهم العدد األكرب اختاروا البديل )د

 . 165=  3×  55وابلتايل حسبوا  55ارتفاعهما 
 

 إرشادات عالجية
مل يفهموا السؤال بشكل  منهميتبني أن عددا كبريا  عن السؤالالطلبة  إجاابتمن خالل 

 صحيح ولذلك ال بد من أن يتأكد املعلم من فهم الطلبة للمسألة من خالل :
 تكليف الطلبة بصياغة املسألة بلغتهم اخلاصة. -
 تلخيص املسألة بكتابة املعطيات واملطلوب  -
 رسم الشكل وتوضيح األبعاد على الرسم.  -
 انقش سؤال االمتحان واطلب من الطلبة تفسري كل مجلة على حدة واسأل الطلبة: -

 (سم 49األول ) دما ارتفاع املقع  
 (سم 55االرتفاع ) حكم اصب  بعد وضع مقعد اثين فوقه  
  وهكذا  (ما مقدار الزايدة يف كل مرة)اذا وضع مقعد اثلث كم يصبح االرتفاع

أعط الطلبة فرصة ليتوقعوا النتيجة ويستنتجوا طريقة حساب ارتفاع املقاعد 
 الست. 

 عدد  حاول ان جتعل الطلبة يستنتجوا أن احلل هو : ارتفاع املقعد األول +
 سم.  79=  6×  5+  49=  مقعدالزايدة يف االرتفاع لكل × املقاعد الباقية 

 كلف الطلبة حل األسئلة املشاهبة. -
 

 

 أسئلة مشاهبة
  السؤال األول:

االرتفاع الذي  سم ، ما75سم وبعد سنة أصبح ارتفاعها  60اذا زرع حسن نبتة ارتفاعها 
 سنوات من زراعتها إذا استمرت النبتة ابلنمو ابملعدل نفسه؟ 7تتوقعه هلذه النبتة بعد 
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 سم 450 (د سم 165 (ج سم 135 (ب سم 180 (أ
 

 
 
 

 السؤال الثاين:
أرادت اتال أن تضع جمموعة من الكؤوس فوق بعضها يف علبة ، وكان ارتفاع الكأس 

سم ، كم كأسا فوق  12سم وعندما وضعت الكأس الثاين أصبح االرتفاع  8الواحد 
  ؟سم 24بعضها ميكنها أن تضع يف علبة ارتفاعها 

 

 4 (د 3 (ج 6 (ب 5 (أ
  

 الثالث:السؤال 
سم  7يف مطبخ سلوى على الرف جمموعة من األواين فوق بعضها ارتفاع اإلانء الواحد 

  ؟أواين 8سم ، ما ارتفاع  9 إانءينوارتفاع 
 

 سم 21 (د سم 23 (ج سم 56 (ب سم 36 (أ
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؟السؤال     
  .لرتا من احلليب 0.3لديك وصفة لتحضري كعكة حتتاج إىل بيضتني و 

  .بيضات 5تريد أن تصنع أكرب كعكة ممكنة ومعك 
  ؟كم لرتا من احلليب حتتاج لتصنع أكرب كعكة ممكنة

  لرتاا  .....................اإلجابة:

           :النتيجة
، ٪9.3عن السؤال بشكل صحيح هي  أجابواكانت النسبة املئوية للطلبة األردنيني الذين 

 .٪38.1النسبة الدولية بينما بلغت 
  :كاآليتالطلبة األردنيني   إجاابتتوزعت 
 9.3٪  صحيحةإجابة  أجابوامن الطلبة. 
 86.4٪ من الطلبة كانت إجابتهم خاطئة. 
 4.2٪  م حمذوفةإجاابهتمن الطلبة. 
 0.2٪ .من الطلبة مل يصلوا للسؤال  

 إرشادات عالجية
نالحظ أن أقل من ُعشر الطلبة استطاعوا حل مسألة على تساوي النسب ، قد تكون املشكلة 

يف عدم فهم الطلبة ملوضوع النسبة وتساوي النسب وقد تكون املشكلة يف فهم الطلبة للمسألة 
  .وقد تكون يف االثنني معا

 

 تناسب يف كمية  حساب/  النسب
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ذّكر الطلبة ابلنسبة وتساوي النسب وطرق اجياد الطرف اجملهول عند تساوي نسبتني من خالل 
 حل التناسبات اآلتية :, طرح تدريبات 

 : س  6تساوي  5:  3 (1
   8= س:  2:  5 (2
  4:  6: س =  1.5( 3
عدد فكم عدد الطلبة الكلي إذا كان  4: 1إذا كانت نسبة الطلبة الراسبني يف امتحان  (4

  24الناجحني 
املشكلة الثانية واليت قد تكون أحد األسباب لعدم قدرهتم على حل السؤال هي عدم فهم 

املطلوب من السؤال، لذا جيب تذكري الطلبة خبطوات حل املسألة، وهي قراءة املسألة واستيعاب 
مضموهنا وتلخيص املسألة على شكل خطوات تتضمن املعطيات واملطلوب والتخطيط للحل مث 

 ت احلسابية اجراء العمليا
 االنتقال لسؤال الدراسة وتوضيح مضمونه وكتابة املسألة بشكل واضح وخبطوات ملخصة :

 لرتا من احلليب  0.3       حتتاج    بيضة 2كل   
 س لرتا   كم حتتاج       بيضات  5    

 س  : 5=   0.3:  2النسبة جيب أن تبقى كما هي أي أن :  
  سابقا يف التدريبات اطلب من الطلبة حل التناسب كما مت

  ؟اسأل الطلبة هل ميكنك حل املسألة بطريقة أخرى
 كلف الطلبة حل األسئلة املشاهبة.

  

 أسئلة مشاهبة
كوب من الزيت ، إذا كان   0.5أكواب من الطحني و 4حتتاج كعكة إىل  السؤال األول: 

  ؟أكواب من الطحني وتريد ان تصنع كعكة أكرب فكم من الزيت حتتاج 6لديك 

 كواب  .....................اإلجابة:
 

غرام ، أراد  30سعرة يف  140يف مادة غذائية  إذا كان مقدار السعرات احلرارية السؤال الثاين:
  ؟غرام من املادة نفسها، كم سعرة حرارية سيحصل عليه 10زيد أن يستخدم ملعقة فيها 
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 سعرة  .....................اإلجابة:
 

لرتا من البنزين ، كم  70لرتا ، وينتج الربميل  160حيتوي برميل النفط على  السؤال الثالث:
  ؟لرتا من البنزين 175برميل نفط حنتاج لنحصل على 

 برميل  .....................اإلجابة:
 
 

؟السؤال     
 مثناا؟ األرخص هو األقالم من نوع سؤال مشابه: أي

 
 
 
 
 

 

 (ضع عالمة يف مربع واحد)
 النوع "أ" □

   النوع "ب" □
 .إجابتك فسر

 

           :النتيجة
 بينما٪ 8.2 مشابه سؤال نع صحيحةإجابة  أجابوا الذين األردنيني للطلبة املئوية النسبة كانت
 .٪29.5 بلغت الصحيحة جاابتلإل الدولية النسبة

 :اآليت النحو على األردنيني الطلبة إجاابت وتوزعت

                                                           
  الدينار في األردنزد : وحدة نقد مثل 

 

 األعداد مقارنة /والقسمة الضرب على مسائل حل

أقالم 6  

 النوع "ب"
زد للعلبة 13   

أقالم 4  

 النوع "أ"
زد للعلبة 7  
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 8.2٪ صحيحةإجابة  أجاب. 
 0.7٪ كليهما  من وليس النوعني أحد من الوحدة سعر حسب. 
 89.4٪  أو  ممسوح،أو  مشطوب، حل ذلك يف مبا) صحيحة غريإجابة  أية كتب

 .(املطلوب مع يتفق ال حلأو  ،مقروءة غريأو  -خرابيش -مشوشة خطوات
 1.4٪ السؤال حذف. 
 0.4٪ السؤال إىل يصل مل. 

 .الدولية النسبة من أدىن صحيحةإجابة  السؤال عن أجابوا الذين األردنيني الطلبة نسبة أن نالحظ
 إرشادات عالجية

انتج عن يعانون من ضعف يف حتديد سعر الوحدة  يظهر أن كثريا من الطلبة األردنيني
على رقم إذا كان انتج القسمة كسرا، مما يعين أو يف عملية قسمة عدد على عدد   ضعفهم

زدا ، فما  16أقالم  6ضرورة مناقشة أسئلة مشاهبة مع التنوع فيها ، مثال : إذا كان مثن 
 : اآلتيةكما جيب مراعاة اإلجراءات    مثن القلم الواحد؟

اتقان حقائق الضرب يساعد على اتقان القسمة  مراجعة الطلبة حبقائق الضرب، إذ أن -
 بسهولة.

        مراجعة الطلبة بعوامل العدد ومضاعفاته ألن ذلك يسهل عملية القسمة. فمثال: -
وأقل منه يف   7من العدد  4، ألن أقرب مضاعف للعدد 3والباقي  1=  4÷  7

أقرب هو  12،ألن العدد 1والباقي  2= 6÷  13نفسه، و  4الوقت نفسه هو 
 . 13و أقل من  13من  6مضاعف للعدد 

 املشار إليها سابقا. اإلجراءات العامة يف التدريستطبيق  -
 

 أسئلة مشاهبة
 السؤال األول:

 مثنا؟ األرخص هو الكرات أي
 

                                                           
  زد : وحدة نقد مثل الدينار في األردن 

 النوع "أ"
زد 6.25  

 النوع "ب"
زد 9.1  
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 (ضع عالمة يف مربع واحد)
 النوع "أ" □

 النوع "ب" □
 فسر إجابتك.

 
  

 السؤال الثاين: 
 مثناا؟ األرخص هو الدفاتر من نوع أي

 
 
 
 

 (ضع عالمة يف مربع واحد)
 النوع "أ" □

 النوع "ب" □
 فسر إجابتك.

 
 

 السؤال الثالث:
 ."ب" الشركة ومن "أ" الشركة من مقدمان لالتصاالت عرضان لديك
 .جمانية دقيقة لك دقائق 5 وكل ، زد تدفع دقيقة كل":  أ" الشركة عرض
 .زد 0.75 تدفع دقيقة كل"  ب" الشركة عرض

 دقيقة؟ 60 االتصال اردت إذا لالتصاالت أوفر الشركتني أي
 

                                                           
  زد : وحدة نقد مثل الدينار في األردن 

 النوع "أ"
زد 4.5  

نوع "ب"لا  
زد 5   
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 (ضع عالمة يف مربع واحد)
 النوع "أ" □

 النوع "ب" □
 فسر إجابتك.

 
 
 
 

؟السؤال     
 سؤال مشابه:

 
 

 جزئي بشكل ابلعصري دوارق أربعة ملء مت
 ابلعصري؟ تعبئته متت والذي حجمه إمجايل من كسر  أكرب على حيتوي وعاء أي 

 

 ج الوعاء (د د الوعاء (ج أ الوعاء (ب  ب الوعاء (أ
 
 

           :النتيجة
 مشابه عن سؤال الصحيحةجابة اإل اختاروا الذين األردنيني للطلبة املئوية النسبة كانت

 .٪28.1 الدولية النسبة وبلغت ،٪ 64.2

 

 الكسور مقارنة /الكسور مقارنة
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 :كاآليت  املشاهبة البدائل على األردنيني الطلبة إجاابت توزعت
 64.2٪ أ() البديل اختاروا. 
 13.6٪ الصحيح البديل وهو( ب) البديل اختاروا. 
 8.4٪ ج() البديل اختاروا. 
 11.3٪ د() البديل اختاروا. 
 2.2٪ السؤال حذف. 
 0.2٪ للسؤال يصل مل. 

 .الدولية النسبة من أدىن صحيحة ورةصب أجابوا الذين األردنيني الطلبة نسبة نأ يالحظ
 إرشادات عالجية

عنه. ويبدو أن الطلبة جابة مع أن فكرة السؤال بسيطة إال أن الطلبة األردنيني أخفقوا يف اإل
م على البدائل إجاابهته فتوزعت رمبا قبل قراءتجابة مل يفهموا املطلوب من السؤال وسارعوا لإل

ضعف بعض الطلبة يف معرفة استخراج الكسر املطلوب،  ورمبا يكون هناك سبب يتمثل يف
وهذا يؤكد على ضرورة فهم السؤال وحتديد املعطى واملطلوب بدقة كاملة قبل الشروع يف 

 احلل. 
 ويبدو من الضروري:

 تعريض الطلبة ملثل هذا السؤال من خالل مناقشة أمثلة متنوعة. -
عدد من العناصر مت أو لتحديد الكسر الدال على جزء مظلل  ثلة عدديةمأ عرض -

 5درجة، مت طالء  15اختيارها من بني عدد أكرب من هذه العناصر. مثال ُسلم له 
 درجات منها ، ما الكسر الدال على عدد الدرجات اليت مت طالؤها؟ 

 املشار إليها سابقا. اإلجراءات العامة يف التدريستطبيق  -
 

 أسئلة مشاهبة
 جزئي بشكل ابلعصري دوارق أربعة ملء مت السؤال األول:
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 ابلعصري؟ تعبئته متت والذي حجمه إمجايل من كسر  أكرب على حيتوي وعاء أي

 

 د الوعاء (د ج الوعاء (ج ب الوعاء (ب  أ الوعاء (أ
 جزئي بشكل ابلعصري دوارق أربعة ملء مت :الثاين السؤال

 
 ابلعصري؟ تعبئته متت والذي حجمه إمجايل من كسر  أكرب على حيتوي وعاء أي 

 

 د الوعاء (د ج الوعاء (ج ب الوعاء (ب  أ الوعاء (أ
 

 جزئي بشكل ابلعصري دوارق أربعة ملء مت :الثالث السؤال
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 ابلعصري؟ تعبئته متت والذي حجمه إمجايل من كسر  أكرب على حيتوي وعاء أي 

 

 د الوعاء (د ج الوعاء (ج ب الوعاء (ب  أ الوعاء (أ
 

 

 

؟السؤال     

7أيهما أكرب ، 

12
2أم     

3
 ؟ 

  .اشرح إجابتك 
 

           :النتيجة
 ٪24.9صحيحة هي إجابة عن السؤال  أجابواكانت النسبة املئوي للطلبة األردنيني الذين 

 . ٪37.3بينما بلغت النسبة الدولية 
 65.7٪  م غري صحيحةإجاابهتمن الطلبة كانت. 
 9.1٪  م مشطوبة. إجاابهتمن الطلبة كانت 
 0.2٪  .من الطلبة مل يصلوا للسؤال 

 

 

 كسرين  مقارنة:  العادية الكسور



  

99 

 

 إرشادات عالجية
الحظ أن أقل من ربع الطلبة ممن تقدموا لالمتحان يستطيع مقارنة كسرين عاديني ، مما يعين 

عدم قدرهتم على إعطاء كسر مكافئ لكسر معطى لذا قم ابخلطوات املقرتحة اآلتية ملعاجلة 
 ذلك :
تذكري الطلبة أبنه ملقارنة كسرين هلما نفس املقام ،نقارن البسطني ويكون الكسر األكرب  -

 مثل : .هو الذي بسطه أكرب
2

5
3أصغر من   

5
 وهكذا   

  ؟اسأل الطلبة :إذا كان للكسرين مقامني خمتلفني كيف نقارن بينهما -
ن أجياد كسر مكافئ عن السؤال إذا تعذر ذلك وبنّي هلم أنه ميكجابة ساعد الطلبة يف اإل -

ذّكر الطلبة أبنه إلجياد كسر مكافئ نضرب   لكل منهما حبيث يكون هلما نفس املقام ،
 .العدد نفسهقسمة البسط واملقام على أو ،  بنفس العددكل من البسط واملقام 

 
 :اآلتيةمث اطرح األسئلة  -

 ثالثة كسور مكافئة لكل من الكسور اآلتية :  اكتب 

    1

7
   =        =         = 

    5

8
            ==        = 

    4

9
   =        =         = 

ملقارنة كسرين مقام أحدمها مضاعفا لآلخر يكفي أن حنصل على كسر مكافئ ألحدمها  -

    الكسرين حبيث يصبح املقامني متساواين فمثال : ملقارنة
3

4
7و    

8
 

6فنحصل على   2نضرب بسط الكسر األول ومقامه ابلعدد 

8
 مث نقارن :   

6

8
7و     

8
 إذن الكسر الثاين أكرب   
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وإذا مل يكن أحد املقامني مضاعف لآلخر ، جند املضاعف املشرتك األصغر للمقامني 

3  وجنعله مقاما للكسرين مث نقارن بينهما مثل :

5
4و      

7
ف املشرتك هو عاملضا  

ونضرب بسط ومقام الثاين  7نضرب بسط ومقام الكسر األول ابلعدد  إذن 35

21 فنحصل على : 5ابلعدد 

35
20و     

35
 مث نقارن    

 شرح الطريقة اابلعودة لسؤال الدراسة اطلب من الطلبة حل السؤال و  -
اطرح سؤال للتفكري : إذا تساوى البسط يف كسرين وكان املقامني غري متساويني فإيهما 

 أكرب؟
 كلف الطلبة حل األسئلة املشاهبة. -
 
 
 
 
 

 أسئلة مشاهبة
 

3: أيهما أكرب السؤال األول

7
8أم    

21
    

  .اشرح إجابتك
 

5: أيهما أكرب السؤال الثاين

8
6أم    

7
   

  .اشرح إجابتك
 

 : رّتب الكسور اآلتية تصاعداي :السؤال الثالث

       2

3
      ،3

5
       ،5

6
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 .اشرح إجابتك
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

؟السؤال     
 .الرزمة وارتفاع معيانة رزمة يف األوراق عدد اآليت اجلدول يبني

 200 150 100 عدد األوراق يف الرزمة
   8 ارتفاع الرزمة )مم(

 
 .اجلدول هذا أكمل  .أ

 مم؟ 28 ارتفاعها رزمة يف األوراق عدد سيكون كم   .ب
 .....................اإلجابة:

 

 منط إكمال /األمناط
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           :النتيجة
 أ() قسم 

 ،٪27.1السؤال عن الصحيحةجابة اإل اختاروا الذين األردنيني للطلبة املئوية النسبة كانت
 .٪52.9 فبلغت الصحيحةجابة لإل الدولية النسبة أما

 :كاآليتالطلبة األردنيني   إجاابت توزعت
 27.1٪ صحيحةإجابة  أجاب. 
 5.4٪ خطأأو  مفقودة إما الثاين القسمإجابة و  السؤال، من واحد قسم عن أجاب. 
 54.4٪  أو  ممسوح،أو  مشطوب، حل ذلك يف مبا) صحيحة غريإجابة  أية كتب

 (.املطلوب مع يتفق ال حلأو  مقرؤه، غريأو  -خرابيش -مشوشة خطوات
 12.9٪ السؤال حذف. 
 0.2٪ السؤال إىل يصل مل. 

 النسبة من أدىن صحيحةإجابة  السؤال عن أجابوا الذين األردنيني الطلبة نسبة أن نالحظ
 .الدولية

 
 (ب) قسم 

 ،٪20.0السؤال عن الصحيحةجابة اإل اختاروا الذين األردنيني للطلبة املئوية النسبة كانت
 .٪44.2 الصحيحةجابة لإل الدولية النسبة وبلغت

 :كاآليتالطلبة األردنيني   إجاابت توزعت
 20.0٪ صحيحةإجابة  أجاب. 
 62.7٪  أو  ممسوح،أو  مشطوب، حل ذلك يف مبا) صحيحة غريإجابة  أية كتب

 (.املطلوب مع يتفق ال حلأو  مقرؤه، غريأو  -خرابيش -مشوشة خطوات
 17.1٪ السؤال حذف. 
 0.2٪ السؤال إىل يصل مل. 

 النسبة من أدىن صحيحةإجابة  السؤال عن أجابوا الذين األردنيني الطلبة نسبة أن نالحظ
 .الدولية
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 عالجيةإرشادات 
 يف أخرى مرة للظهور تعود ابملطلوب وربطها معا، السؤال معطيات ربط مشكلة أن يظهر

 أن كما  السؤال، فهم يف الضعف جانب إىل ، املقالية األسئلة مع األردنيني الطلبة تعامل
 الباقي ويهمل قسم عن فيجيب االعتبار بعني السؤال متطلبات مجيع أيخذ ال قد بعضهم

 الطلبة من كبرية  نسبة تعاين قد كما.  أجزائه جبميعكامال   حله على يسعفهم ال الذي األمر
 نسبة تدين يفسر ما وهذا عناصره إكمالأو  وتعيني ما منط اكتشاف يف ضعف من األردنيني

 التدريج مع فيها التنوع و مشاهبة أسئلة مناقشة الضرورة من أن يبدو. السؤال عن أجاب من
 :أييت ما مراعاة مع الصعوبة يف
 :عناصره واستكمال النمط قاعدة واكتشاف األمناط على عددية أمثلة مناقشة -

 النمط يف :(1) مثال 
2 ، 4 ،6،... 

 .السابع احلد حىت النمط اكمل .1
 .النمط قاعدة اكتب .2

 
  النمط يف(: 2) مثال

2، 9، 28،.... 
 .السابع احلد حىت النمط اكمل .1
النمط قاعدة اكتب .2

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

 أسئلة مشاهبة
 :األول السؤال

 .الرزمة وارتفاع معيانة رزمة يف األوراق عدد اآليت اجلدول يبني
 240 180 120 عدد األوراق يف الرزمة

الرزمة )مم( ارتفاع  6   
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 .اجلدول هذا أكمل .أ
 مم؟ 30 ارتفاعها رزمة يف األوراق عدد سيكون كم   .ب

 .....................اإلجابة:

 :الثاين السؤال
 .الرزمة وارتفاع معيانة رزمة يف األوراق عدد اآليت اجلدول يبني

 180 150 120 عدد األوراق يف الرزمة
   6 ارتفاع الرزمة )مم(

 

 .اجلدول هذا أكمل .أ
 مم؟ 25 ارتفاعها رزمة يف األوراق عدد سيكون كم   .ب

 .....................اإلجابة:

 
 

 :الثالث السؤال
 .الرزمة وارتفاع نةمعيّ  رزمة يف األوراق عدد اآليت اجلدول يبني

 120 100 80 عدد األوراق يف الرزمة
   8 ارتفاع الرزمة )مم(

 

 .اجلدول هذا أكمل .أ
 مم؟ 40 ارتفاعها رزمة يف األوراق عدد سيكون كم   .ب

 .....................اإلجابة:
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؟السؤال     
 فأخذ ، سعيد ، عيسى ، ،حممد الثالث ألوالده دينارا 20 مبلغ حممود أعطى: مشابه سؤال
 ؟سعيد أخذ كم  ، بدينارين حممد عن زايدة سعيد وأخذ املبلغ نفس وعيسى حممد

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

إجابة  السؤال هلذا مشابه سؤال عن أجابوا الذين األردنيني للطلبة املئوية النسبة كانت
  .٪33.4 الدولية النسبة بلغت بينما ٪15.6 هي صحيحة
 76.7٪ صحيحة غري مإجاابهت كانت  الطلبة من. 
 8.2٪ للسؤال يصلوا مل الطلبة من. 

 إرشادات عالجية

 

 متساو غري توزيع/  القسمة
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 عديدة أنواع على الطلبة بتدريب األسئلة من النوع هذا مثل يف الطلبة عند الضعف معاجلة يتم
 وتكوين جرباي حلها ميكن األسئلة هذه أن من ابلرغم .الطلبة لدى الذهين احلساب لتعزيز منها

 على الطلبة تدريب من بد ال أنه إال بسهولةجابة اإل على واحلصول واحد مبتغري خطية معادلة
 .متنوعة بطرق املسألة حلل اسرتاتيجيات

 .حلله أو أكثر طريقة واعطاء ابلسؤال التفكري الطلبة من اطلب -
 حلل اخلطةأو  احلل خطوات وكتابة املطلوب وحتديد السؤال معطيات تلخيص منهم اطلب -

 .السؤال
 .املعطيات شرح خالل من التفكري على الطلبة ساعد -
 .زايدة دينارين هناك وكان ابلتساوي أشخاص 3 على توزعت دينارا 20 لدينا -
  20 على فنحصل 2 اليه يضاف مث 3 يف يضرب العدد ما الطلبة اسال -
 (20=  2+  6×  3) العدد ذلك يف التفكري منهم اطلب -
   ؟أخرى طريقة هناك هل الطلبة اسأل -
 .املشاهبة األسئلة حل الطلبة كلف -
 .املشاهبة األسئلة من ابملزيد الطلبة زّود, و  أبكمله الصف مع األسئلة انقش -

 أسئلة مشاهبة
: األولالسؤال 

 أشجار عدد كان  إذا ، (وبرتقال وزيتون ليمون) شجرة 600 ابراهيم مزرعة يف األشجار عدد
 فما ، شجرة 90 مبقدار الليمون عن يزيد الزيتون أشجار عدد وكان متساوي والربتقال الليمون

 ؟الزيتون أشجار عدد
 .....................اإلجابة:

 
 السؤال الثاين:

 أن ووجدت ، السعة يف متساوية علب ثالث يف ووضعتها الكعك من قطعة 80 ليلى صنعت
  ؟الثالثة العلبة يف وضعت كعكة  فكم ، كعكات  4 ينقصها الثالثة العلبة

 .....................اإلجابة:
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 السؤال الثالث: 
 تزيد عالمة على الثاين االمتحان يف حصلت إذا ، 33 هو امتحاانت 3 يف ران عالمات جمموع
 زايدة عالمات 6 على الثالث االمتحان يف وحصلت األول االمتحان عن عالمات 3 مبقدار

 ؟ الثالث االمتحان يف عالمتها ما ، األول عن
 .....................اإلجابة:

 
 

 

 

 

  

 

؟السؤال     
 . أدانه املربع من ٪25 ظلل :مشابه سؤال

 

    
    
    
    

 

           :النتيجة
  بينما ٪32.0 هي مشابه سؤال حل استطاعوا الذين األردنيني للطلبة املئوية النسبة كانت
  ٪57.1 الدولية النسبة كانت

 

 معطى شكل من املئوية النسبة حتديد/  املئوية النسبة
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 62.7٪ صحيح غري بتظليل قاموا الطلبة من. 
 5.1٪ حماوالهتم بشطب قاموا الطلبة من. 
 0.2٪ للسؤال يصلوا مل الطلبة من. 

 
 إرشادات عالجية

تبدوا املشكلة يف عدم قدرة الطلبة على إجياد النسبة املئوية من عدد من املربعات ولعالج ذلك 
لتدريب الطلبة على حساب النسبة املئوية من عدد ما وتطبيق ذلك على األشكال حنتاج 

 املقسمة إىل أجزاء متساوية :
 : أييتزّود الطلبة بتدريبات حلساب النسبة املئوية مثل : احسب ما  -

  90من  30٪ (1
  40من  10٪ (2
 وهكذا      20من  5٪ (3

 
 اعط الطلبة مسائل على النسبة املئوية مثل :  -

  وكانت نسبة الناجحني يف امتحان  35عدد طلبة الصف الثامن يف مدرسة ما هو
 ؟، ما عدد الطلبة الناجحني ٪80الرايضيات 

  16دينار ودفع ضريبة مبيعات  200اشرتى ابسل جهاز هاتف نقال مببلغ٪  ،
 ؟فكم كلفه اهلاتف

 كلف الطلبة حل السؤال املشابه واطلب منهم حتديد عدد املربعات اليت جيب تظليلها  -
 (16) :ب منهم عد املربعات يف الشكلاطل -
 16من  ٪25 ؟اسأل الطلبة ما املطلوب -

25)اطلب منهم حساب عدد املربعات املطلوب تظليلها  -

100
  ×16  =4 ) 

 كلف الطلبة حل األسئلة املشاهبة -
  

 أسئلة مشاهبة
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 السؤال األول: 
  : اآليت الشكل من ٪20 ظلل

 
 السؤال الثاين:

 :اآليت الشكل من ٪75 ظلل
 
 
 

 السؤال الثالث:
 اآليت؟ الشكل يف املظللة للمنطقة املئوية النسبة ما
 
 
 
 

 

؟السؤال     
 الباقي وأعطت دينارا 36 مببلغ كتبا  اشرتت ، دينارا 45 مبلغ نورا معسؤال مشابه: 

 لشقيقتها؟ أعطته الذي للمبلغ املئوية النسبة ما .لشقيقتها
 

 ٪25 (د ٪80 (ج ٪20 (ب ٪9 (أ
 

           :النتيجة
 هي مشابه سؤال عن الصحيحةجابة اإل اختاروا الذين األردنيني للطلبة املئوية النسبة كانت

  ٪39.1 الدولية النسبة بلغت بينما 22.5٪
  : كاآليت  املشاهبة البدائل على األردنيني الطلبة إجاابت توزعت

 

 املئوية النسبة حساب/  املئوية النسبة
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 52.6٪ بني الفرق هي املئوية النسبة اعتربوا( )أ) البديل اختاروا الطلبة من 
 .العددين(

 22.5٪ الصحيح البديل وهو( ب) البديل اختاروا الطلبة من. 
 15.2٪ الباقي( وليس دفعه مت ما نسبة حسبوا( )ج) البديل اختاروا الطلبة من. 
 7.1٪ من وليس املصروف املبلغ من النسبة حسبوا( )د) البديل اختاروا الطلبة من 

 .(األصلي املبلغ
 

 إرشادات عالجية
من نصف الطلبة أخطأوا نفس اخلطأ وهو أهنم وجدوا الفرق ومل جيدوا  أكثريالحظ أن 

عاجل ذلك ببعض التدريبات اليت تساعدهم على إجياد النسبة املئوية وذلك  .النسبة املئوية له
 .بعد أن توضح هلم مفهوم النسبة املئوية

بنّي للطلبة أن النسبة املئوية لعدد من عدد ما حتسب بقسمة العدد على العدد الكلي مث  -
 مثال :  ٪100تضرب يف 

،إذن النسبة  500طالبا وعدد طالب املدرسة  40عدد طلبة الصف الثامن 

40املئوية لطلبة الصف الثامن من املدرسة هي 

500
  ×100٪  =8٪  

طالبا ما النسبة  36طالبا جنح منهم  60عدد طالب الصف الثاين الثانوي 

36  ؟املئوية للطلبة الناجحني

60
  ×100٪  =60٪  

 أو  ٪40=  ٪60 - ٪100 ؟ما النسبة املئوية للراسبني
24

60
    ×100٪  =40٪  

 اطلب من الطلبة حل السؤال املشابه :  -
 ابدأ بتلخيص املسألة :  -

 دينارا  45مع نورا 
 دينارا  36صرفت 

 داننري أعطتهم ألختها  9بقي معها 
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9النسبة املئوية ملا أعطته له =  

45
  ×100٪  =20٪  

 واطلب منهم كتابة اخلطوات بنفس الطريقةكلف الطلبة حل األسئلة املشاهبة. -
 

 مشاهبةأسئلة 
 النسبة ما .طالبا 12 منهم رسب الرايضيات يف المتحان طالبا 30 تقدمالسؤال األول: 

 ؟الناجحني للطلبة املئوية
 ٪67 (د ٪12 (ج ٪60 (ب ٪40 (أ

 
 

 النسبة ما .إانث والباقي الذكور من 16 منهم راكبا 40 فيها للركاب حافلةالسؤال الثاين: 
 ؟احلافلة هذه يف لإلانث املئوية

 ٪67 (د ٪12 (ج ٪60 (ب ٪40 (أ
 
 

 يف وحصلت عالمة 20 من امتحان يف 14 عالمة على اندية حصلتالسؤال الثالث: 
 عالمتيها بني املئوية النسبة يف الفرق ما .25 من 16 على الثاين االمتحان

 االمتحانني؟ يف
 ٪70 (د ٪5 (ج ٪2 (ب ٪6 (أ

 

؟السؤال     
 : شخص يقطعها اليت مرتات الكيلو عدد اجلدول يبنيسؤال مشابه: 

 

 دقائق 10معدل الكيلو مرتات املقطوعة خالل 
 استخدام الدراجة  استخدام السيارة 

15  5 
 

 ملدة السيارة يف سار إذا يقطعها اليت مرتات الكيلو عدد ما املعلومات هذه على اعتمادا( أ
  دقيقة؟ 20 ملدة الدراجة واستخدم دقيقة 30

 

 النسبة حساب/  النسبة
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  كم.....................اإلجابة:
 فقطع الدراجة وقيادة السيارة قيادة يف الوقت نفس أمضى الشخص هذا أن افرتض( ب

 ؟السيارة قيادة يف أمضاه الوقت من فكم .كم  120
  دقيقة .....................اإلجابة:

 

           :النتيجة
 ٪18.9 هي مشابه لسؤال )أ( الفرع عن أجابوا الذين االردنيني للطلبة املئوية النسبة كانت

  ٪42.9 الدولية النسبة كانت  بينما
 73.1٪ صحيحة غري مإجاابهت كانت  الطلبة من. 
 7.9٪ مشطوبة مإجاابهت كانت  الطلبة من. 

 كانت  بينما ٪4.0 هي مشابه سؤال يف (ب) الفرع عن أجابوا للذين املئوية النسبة وكانت
 . ٪22.0 الدولية النسبة
 2.0٪ جزئيا أجابوا الطلبة من. 
 78.5٪ صحيحة غري مإجاابهت كانت  الطلبة من. 
 15.3٪ مشطوبة كانت  مإجاابهت.  
 

 إرشادات عالجية
 املعطيات لتوضيح الطلبة مع السؤال انقش لذا للسؤال الطلبة فهم عدم النتائج خالل من يظهر

 .منه واملطلوب
 : مثال التناسيب ابلتقسيم للتذكري بسيطة أمثلة الطلبة أعط -

  1:  2 بنسبة شخصني على دينار 1200 مبلغ قسم
  واضح بشكل وصياغته السؤال قراءة الطلبة من اطلب -
  : نقاط شكل على املشابه السؤال خلص -

 املعطيات :  
 دقائق 10 يف كم  15 السيارة تقطع  
 ؟الواحدة الدقيقة يف تقطع كم  اسأل  
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 دقائق 10 يف كم  5 الدراجة تقطع  
 ؟الواحدة الدقيقة يف الدراجة تقطع كم  
 دقيقة 20 يف الدراجة تقطع وكم دقيقة 30 يف السيارة تقطع كم  
 معا لالثنتني املقطوعة املسافة ما  
 )ب( الفرع انقش -

  6=  20÷ 120 أي 5 إىل 15 بنسبة 120 اقسم
  املشاهبة. األسئلة حل الطلبة كلف -

  

 أسئلة مشاهبة
  .احلرارية لكل من البطاطا والبندورة يبني اجلدول اآليت السعرات: السؤال األول

 غرام 100معدل السعرات احلرارية يف 
 البندورة البطاطا

70 20 
 150اعتمادا على اجلدول كم عدد السعرات احلرارية اليت حيصل عليها شخص إذا تناول  (أ

 ؟غرام من البندورة 80غرام من البطاطا و 
 ة .................... سعرة حراري.اإلجابة:

كم   .سعرة 180افرتض أن شخصا تناول نفس الكمية من البطاطا والبندورة فحصل على  (ب
  ؟غراما من البطاطا استهلك

 .................... غراما.اإلجابة:
 

 : يبني اجلدول اآليت عرض لبيع عبوات شوكوالتة. السؤال الثاين
 عبوات من كل نوع ابلدينار 10مثن  

 النوع ب النوع أ
50 60 

عبوة من  20عبوة من النوع )أ( و  30اعتمادا على املعلومات يف اجلدول إذا اشرتى حممد  (أ
 كم دفع مثنها؟  .النوع )ب(
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 .................... دينار .اإلجابة:
 ؟ كم عبوة اشرتت من كل نوع  .دينارا مثنا لنفس العدد من النوعني 440ب( إذا دفعت الان 

 .................... عبوة .اإلجابة:
 

 : يبني اجلدول عدد الكيلو غرامات من الزيتون اليت يقطفها كل من عمر وعمري السؤال الثالث
 دقائق 10معدل الكيلو غرامات املقطوفة يف 

 عمري عمر
5 2 

 50اعتمادا على هذه املعدالت ما عدد الكيلوغرامات اليت حصلوا عليها إذا عمل عمر ملدة  (أ
 ؟دقيقة 30دقيقة وعمري 

 كيلو غرام   .....................اإلجابة:
كم عدد   .كغ  84افرتض أن عمر وعمري أمضيا نفس القدر من الوقت وحصال على  (ب

 ؟الدقائق اليت قضاها عمر يف قطف الزيتون
 دقيقة .....................اإلجابة:

 
 

 

؟السؤال     
 مع اجملالت إحدى يف مرسومة ألخرى مشاهبة لوحة ترسم أن عبري أرادتسؤال مشابه: 

 .والعرض االرتفاع بني ذاهتا ابلنسبة االحتفاظ

 

 النسب تساوي:  النسب
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  ؟اللوحة هذه عرض سيكون فماذا ، سم 75 ابرتفاع اللوحة تكون أن تريد
 

 سم 65 (د سم 40 (ج سم 45 (ب سم 50 (أ
 

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

 .٪39.8 الدولية النسبة كانت  بينما 26.2٪
  : كاآليت  املشاهبة البدائل على الطلبة إجاابت توزعت
 26.2٪ الصحيح البديل وهو( أ) البديل اختاروا الطلبة من. 
 15.2٪ (ب) البديل اختاروا الطلبة من. 
 11.6٪ (ج) البديل اختاروا الطلبة من. 
 46٪ (د) البديل اختاروا الطلبة من. 

 إرشادات عالجية
إذا أنه  إذ يعتقد الطلبة .معظم أخطاء الطلبة كانت حبساب الزايدة اليت طرأت على النسبة

 .أضيف عدد لطريف النسبة تبقى صحيحة

سم 30ارتفاع =   

سم 20عرض =   
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طرح عدد من طريف النسبة فإهنا تتغري وال تصبح أو بنّي من خالل األمثلة أنه إذا أضيف  -
فإذا أضفنا عدد لبسط ومقام  .مكافئة للنسبة األصلية واضرب هلم مثال على ذلك الكسور

 الكسر ال حنصل على كسر مكافئ وكذلك احلال يف النسبة 
 الطلبة حل السؤال املشابه  اطلب من -

  ولذلك حىت  2.5أي مضروب يف  75وأصبح  30بنّي للطلبة أن االرتفاع كان
  50=  2.5×  20أيضا فيصبح  2.5تبقى النسبة صحيحة نضرب العرض يف 

  30=  اكتب النسبة بني االرتفاع والطولأو

20
  =75

 مث جد س   س

  كلف الطلبة حبل األسئلة املشاهبة -
 

 مشاهبةأسئلة 
 على حنافظ حبيث تكبريه أردان إذا .سم 12 وعرضه سم 16 طوله مستطيل: السؤال األول

 عرضه؟ سيكون فكم ، سم 40 طوله ويصبح والعرض الطول بني النسبة
 

 سم 24 (د سم 38 (ج سم 36 (ب سم 30 (أ
 

 سم 4 اخلارطة على وإربد عمان بني املسافة وكانت لألردن خارطة خالد رسم: السؤال الثاين
  36 وعجلون إربد بني املسافة كانت  فإذا كم  80 تقريبا بينهما املسافة الواقع ويف
 ؟اخلارطة على وعجلون إربد بني تكون أن جيب اليت املسافة ما ، تقريبا كم

 

 سم 4 (د سم 4.4 (ج سم 1.8 (ب سم 3.6 (أ
 

 أمحد ترسم أن اندين أرادت. سم 80 هيا ابنته وطول سم 200 أمحد طول: السؤال الثالث
 الرسم؟ هذا يف هيا طول فما سم 10 الرسم على أمحد طول يكون حبيث وهيا

 

 سم 2 (د سم 6 (ج سم 8 (ب سم 4 (أ
 

 

؟السؤال     

 

 التناسب حل / التناسيب التقسيم
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 .5:3 بنسبة قطعتني إىل سم 48 طوله خيط ُقسم سؤال مشابه:
  ابلسنتيمرت؟ اخليط من األطول القطعة طول ما

 

 سم 32 (د سم 25 (ج سم 30 (ب سم 5 (أ
 

           :النتيجة
 مشابه سؤال عن الصحيحةجابة اإل اختاروا الذين األردنيني للطلبة املئوية النسبة كانت

 .٪54,4 الصحيحةجابة لإل الدولية النسبة وبلغت ، 36.5٪
 :كاآليت  املشاهبة البدائل علىالطلبة األردنيني  إجاابت توزعت
 34.7٪ (أ) البديل اختار. 
 36.5٪ الصحيح اجلواب( ب) البديل اختار. 
 15.7٪ (ج) البديل اختار. 
 9.4٪ (د) البديل اختار. 
 3.5٪ السؤال حذف. 
 0.0٪ للسؤال يصل مل. 

 النسبة من أدىن صحيحةإجابة  السؤال عن أجابوا الذين األردنيني الطلبة نسبة أن نالحظ
 .الدولية

 
 
 
 
 
 

 إرشادات عالجية
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ت اءحيددوا املطلوب بدقة فجعن السؤال ومل جابة يظهر أن الطلبة األردنيني تسرعوا يف اإل
مرتفعة وتقارب نسبة البديل الصحيح وهي تعرب عن طرف  - ٪34.7 نسبة البديل )أ(

بعض الطلبة عشوائية و متسرعة بدليل نسب بدائل  إجاابتالنسبة األطول. كما يظهر أن 
يبدو وجود . كما -عن بعض األسئلة مإجاابهتوهو ما يالحظ على  –األخرى  جاابتاإل

ضعف لدى الطلبة يف مسائل التقسيم التناسيب وحساب قيمة احلصة الواحدة ورمبا ضرب 
 األعداد. وتبدو احلاجة إىل:

  .مناقشة أسئلة مشاهبة و التنوع فيها -
مراجعة الطلبة يف التقسم التناسيب وكيفية حساب قيمة احلصة الواحدة ، ويفضل أخذ  -

قرشا ونريد  30ن الصف، مثال : لدينا مبلغ مسألة بسيطة وتطبيقها على طالب م
أفضل يف هذه احلالة لشد انتباه  اختيار طالب من الصف -تقسيمه بني زيد وعمر

يف هذا املثال جيب  ؟أكثر، ما نصيب كل منهما؟ ومن أيخذ 2:3بنسبة  - الطلبة
 أوال، مث نكمل احلل. 2:3التأكد من فهم معىن 

ني ، تهذا السؤال ميكن حله شفواي، جبمع النسبالرتكيز على احلساب الذهين، ففي  -
الواحدة بنصيب القطعة، وجيب  وحتديد قيمة احلصة الواحدة، مث ضرب قيمة احلصة
 تشجيع الطلبة على احلل شفواي ملثل هذه املسائل.

  املشار إليها سابقا. اإلجراءات العامة يف التدريستطبيق  -
 

 أسئلة مشاهبة
 . 4:3 دينارا بني سيف وأنس بنسبة 56ُقسم مبلغ السؤال األول: 

 كم دينارا أيخذ أنس؟ 
 .....................اإلجابة:

  كم دينارا أيخذ سيف؟
  .....................اإلجابة:

 ميكن حل السؤال شفواي وهذا ما جيب الرتكيز عليه أيضا()
 .3:4سم، يراد تقسيمه إىل خيطني بنسبة  420خيط طوله  السؤال الثاين:
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 ؟األطولكم طول اخليط 
 .....................اإلجابة:

 كم طول اخليط األقصر؟
 .....................اإلجابة:

 أتكد من صحة إجابتك
...................................................................................

................................................................................... 
 

 .4:9كغ من التفاح إىل قسمني بنسبة   39يراد تقسيم  السؤال الثالث:
 كم كغ وزن القسم األكرب؟

 .....................اإلجابة:

 كم كغ وزن القسم األصغر؟

 .....................اإلجابة:

  أتكد من إجابتك.
...................................................................................

................................................................................... 
 
 

 

 

 

 

 

 الصحيحة اإلجابة حتديد/  املسألة حل
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؟السؤال     
 .10 النهائي اجلواب وكان ، مسألة مجال حلسؤال مشابه: 

 .أخطأ أنه مجال أدرك
 .4 يف يضرب أن املفرتض وكان األخرية، اخلطوة يف 4 العدد أضاف

 مجال؟ ملسألة الصحيحةجابة اإل ما
  .....................اإلجابة:

 

           :النتيجة
 ،٪17,1 مشابه سؤال عن صحيحةإجابة  أجابوا الذين األردنيني للطلبة املئوية النسبة كانت

  .٪50,8 الصحيحة جاابتلإل الدولية النسبة وبلغت
 :كاآليتالطلبة األردنيني   إجاابت توزعت
 17,1٪ صحيحةإجابة  أجاب. 
 24,3٪ 40 كانتجابة  اإل . 
 49,0٪  أو  ممسوح،أو  مشطوب، حل ذلك يف مبا) صحيحة غريإجابة  أية كتب

 .املطلوب( مع يتفق ال حلأو  مقرؤه، غريأو  -خرابيش -مشوشة خطوات
 9,4٪ السؤال حذف. 
 0,1٪ السؤال إىل يصل مل. 

 النسبة من أدىن صحيحةإجابة  السؤال عن أجابوا الذين األردنيني الطلبة نسبة أن نالحظ
 .الدولية

 

 إرشادات عالجية
اهنم يقرأون أو الطلبة يتعاملون مع األعداد الواردة يف السؤال مباشرة دون قراءة،  بعض يبدو أن

. 4يف  10السؤال قراءة سطحية دون فهم كامل له، وهذا رمبا يفسر أن ربع عدد الطلبة ضرب 
 : اآلتيةولذا يبدو أن من الضرورة مناقشة أسئلة مشاهبة والتنوع فيها ومراعاة اإلجراءات 

، إذن 6، إذن العدد هو 10=  4.. +.السؤال حيبذ إعطاء مثال عددي، يف مثل هذا  -
 24اجلواب 
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 املشار إليها سابقا. اإلجراءات العامة يف التدريستطبيق  -
 

 أسئلة مشاهبة
 .21 النهائي اجلواب وكان ، مسألة سيف حل: األول السؤال

 .أخطأ أنه سيف أدرك
 .9 يف يضرب أن املفرتض وكان ، األخرية اخلطوة يف 9 العدد أضاف

  ؟سيف ملسألة الصحيحةجابة اإل ما
 .....................اإلجابة:

 إجابتك فّسر
 

 .16 النهائي اجلواب وكان ، مسألة زيد حل :الثاين السؤال
 .أخطأ أنه زيد أدرك

 .7 يف يضرب أن املفرتض وكان ، األخرية اخلطوة يف 7 العدد أضاف
  ؟زيد ملسألة الصحيحةجابة اإل ما

 .....................اإلجابة:
 إجابتك فّسر

 
 :الثالث السؤال

 .21 النهائي اجلواب وكان ، مسألة زيد حل
 .أخطأ أنه زيد أدرك

 .5 يف يضرب أن املفرتض وكان ، األخرية اخلطوة يف 5 العدد أضاف
  مجال؟ ملسألة الصحيحةجابة اإل ما

 .....................اإلجابة:
 إجابتك فّسر

 

 

 عدد من مئوية نسبة /املئوية النسبة



  

122 

 

؟السؤال     
 صحيحة؟ اآلتية العبارات من أي سؤال مشابه :

 

 15 من أكرب تكون 60 من ٪20 (أ
 40 من أقل تكون 80 من ٪20 (ب

 50 من أقل تكون 200 من ٪30 (ج
  40 من أكرب تكون 70 من ٪5 (د

 
           :النتيجة

 مشابه سؤال عن الصحيحةجابة اإل اختاروا الذين األردنيني للطلبة املئوية النسبة كانت
 .٪46,5 بلغت الصحيحة جاابتلإل الدولية النسبة بينما ،30.6٪
 :كاآليت  املشاهبة البدائل علىالطلبة األردنيني  إجاابت توزعت
 17.6٪ (أ) البديل اختار. 
 30.6٪ الصحيح اجلواب (ب) البديل اختار. 
 23.5٪ (ج) البديل اختار. 
 24.3٪ (د) البديل اختار. 
 4.0٪ السؤال حذف. 
 0.1٪ للسؤال يصل مل. 

 النسبة من أدىن صحيحةإجابة  السؤال عن أجابوا الذين األردنيني الطلبة نسبة أن نالحظ
  .الدولية

 
 
 
 

 إرشادات عالجية
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 عدد، واليت تتحول إىلأو هنا على حساب نسبة مئوية معطاة من قيمة جابة تقوم اإل
الطلبة مع وضوح  إجاابتمن عدد صحيح، واملالحظ تشتت  100مقامه  حساب كسر

الطلبة األردنيني إىل :  إجاابتالسؤال، ورمبا يعود السبب يف هذا التشتت وتدين مستوى 
من عدد  100 حساب قيمة كسر مقامهأو فهمم كيفية حساب قيمة نسبة مئوية من عدد، 

أن أو ، -100ة كسر عادي مقامه ألن املطلوب يتضمن كتابة النسبة املئوية على صور  -
 السؤال بعناية واؤ يقر أهنم مل أو مل ينتبهوا للمطلوب فقارنوا األعداد يف كل بديل معا.  الطلبة

م مشتتة. إن مناقشة أسئلة مشاهبة إجاابهتت اءاألعداد فجأو حجم النسب وركزوا على 
 :اآلتيةيتطلب الرتكيز على اإلجراءات 

  سبة املئوية.مراجعة الطلبة مبفهوم الن -
عدد من خالل أمثلة عددية ، أو مراجعة الطلبة حبساب قيمة النسبة املئوية من كمية  -

 ، والرتكيز على أن ذلك أييت من خالل60٪ من 30جد قيمة  مثال:

 20

100
   ×60. 

يف بعض األسئلة ميكن تنبيه الطلبة إىل مناقشة البدائل منطقيا ليعتادوا على التفكري  -
من  أكثر 40وأن . ٪50أي  80هي نصف  40يف البديل )ب(  املنطقي فمثال

 وهكذا. ٪50من  أكثرأي  70نصف 
عن مثل هذه األسئلة شفواين وأييت ذلك من خالل جابة تنمية قدرة الطلبة على اإل -

 تكليف الطلبة ولو بعد حل السؤال أن حيسبوا ذهنيا مع تعزيزهم.
 .املشار إليها سابقا اإلجراءات العامة يف التدريستطبيق  -

  
 
 
 
 

  
 أسئلة مشاهبة
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  :األول السؤال
 صحيحة؟ اآلتية العبارات من أي

 

 25 من أكرب تكون 50 من ٪4 (أ
 50 من أقل تكون 70 من ٪60 (ب

 50 من أكرب تكون 60 من ٪70 (ج
 36 من أقل تكون 40 من ٪90 (د

 
  :الثاين السؤال

 صحيحة؟ اآلتية العبارات من أي
 

 70 من أكرب تكون 80 من ٪80 (أ
 36 من أقل تكون 300 من ٪90 (ب

 50 من أكرب تكون 40 من ٪7 (ج
 60 من أقل تكون 100 من ٪50 (د

 
 الثالث السؤال

 صحيحة؟ اآلتية العبارات من أي
 

 54 من أكرب 50 من ٪6 (أ
  40 من أقل تكون 300 من ٪15 (ب

 30 من أكرب تكون 200 من ٪20 (ج
 5 من أقل تكون 40 من ٪18 (د
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؟السؤال     
 يف قلم 400 وضع يريد و ، الواحدة العلبة يف قلما 24 وضع وائل يستطيع: مشابه سؤال
 .علب

 األقالم؟ كل  لوضع وائل سيحتاجها العلب من عدد أقل ما
 .....................اإلجابة:

 

           :النتيجة
 ،٪9.5  مشابه سؤال عن صحيحةإجابة  أجابوا الذين األردنيني للطلبة املئوية النسبة كانت

 .٪58.9 بلغت الصحيحة جاابتلإل الدولية النسبة بينما
 :كاآليتالطلبة األردنيني   إجاابت توزعت
 9.5٪ صحيحةإجابة  أجاب. 
 11.3٪ (16) الباقي إغفال مع القسمة انتج جواب. 
 69.7٪ أو  ممسوح،أو  مشطوب، حل ذلك يف مبا) صحيحة غريإجابة  أية كتب

 .(املطلوب مع يتفق ال حلأو  مقروءة، غريأو  -خرابيش -مشوشة خطوات
 9.2٪ السؤال حذف. 
 0.3٪ السؤال إىل يصل مل. 

 النسبة من أدىن صحيحةإجابة  السؤال عن أجابوا الذين األردنيني الطلبة نسبة أن نالحظ
 .الدولية

 

 إرشادات عالجية
من الطلبة  ٪11.3وضعها يف علب ، فأغفل رمبا مل ينتبه الطلبة على أن مجيع األقالم جيب 

قلما األمر الذي حيتاج معه إىل علبة لوضعهم فيها، ورمبا يعود ذلك إىل  16وهو  الباقي
. ويكشف السؤال أيضا عن ضعف لدى الطلبة املطلوب همفهمعدم و جابة تسرعهم يف اإل

 يف عملية القسمة. إن مناقشة أسئلة مشاهبة جيب أن يرتافق مع:

 

 ابق وجود مع قسمة / املسألة حل
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عدم وجود ابق من خالل أمثلة أو الطلبة يف عملية القسمة مع وجود ابق  مراجعة -
 .عددية

متثيل السؤال أمام الطلبة إبحضار عدد من املصاصات على سبيل املثال وحماولة وضعها  -
،  العلب سعة عن املصاصاتيف علب سعة العلبة الواحدة معلوم على أن يزيد عدد من 

 املطلوب وضع مجيع املصاصات يف علب.وهنا يتم الرتكيز على أن 
 الرتكيز على فهم السؤال جيدا وعدم التسرع يف اإلجابة. -
 املشار إليها سابقا اإلجراءات العامة يف التدريستطبيق  -

 

 أسئلة مشاهبة
 :األول السؤال

 .كرسيا  14 الواحد الصف يتسع صفوف، يف يرتبها أن منري يريد كرسي،  500 املدرسة يف
 .فيها مجيعها الكراسي ترتيب ميكن اليت الصفوف من عدد أقل ما 

 .....................اإلجابة:
 

 :الثاين السؤال
 الصف يرتب الشتاء، محلة يف احملتاجني على لتوزيعها مالبس قطعة 350 الثامن الصف مجع
 .قطعه 12 الواحدة احلقيبة تتسع حقائب يف القطع هذه

  .املالبس قطع لوضع الصف حيتاجها احلقائب من ممكن عدد أقل ما 
 .....................اإلجابة:

 
 : الثالث السؤال

 .برتقالة 13 الصندوق يسع ، صناديق يف وضعها يريد ، برتقالة 400 لديه مزارع
  املزارع؟ حيتاجها الصناديق من ممكن عدد أقل ما

 .....................اإلجابة:
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؟السؤال     
 :اآليتيعرض حمل لبيع العاب فيديو حسب اجلدول  سؤال مشابه:

 السعر القدمي اللعبة
 )ابلزد(

 السعر اجلديد
 ابلزد()

 اخلصم
 النسبة من السعر القدمي()

 ٪20  1500 أ
  750 800 ب

 

 إمالء اخلاانت الناقصة.
  

           :النتيجة
 ،٪3.5  مشابه سؤال عن صحيحةإجابة  أجابوا الذين األردنيني للطلبة املئوية النسبة كانت

  .٪22.1 الصحيحة جاابتلإل الدولية النسبة بلغت بينما
 :كاآليتالطلبة األردنيني   إجاابت توزعت
 3.5٪ درجتني على حصلوا –صحيحةإجابة  أجاب. 
 7.9٪ - صحيح اجلديد السعر. 
 4.4٪ صحيحة اخلصم نسبة. 
 72.0٪ أو  ممسوح،أو  مشطوب، حل ذلك يف مبا) صحيحة غريإجابة  أية كتب

 .(املطلوب مع يتفق ال حلأو  مقروءة، غريأو  -خرابيش -مشوشة خطوات
 11.6٪ السؤال حذف. 
 0.5٪ السؤال إىل يصل مل. 

 النسبة من أدىن صحيحةإجابة  السؤال عن أجابوا الذين األردنيني الطلبة نسبة أن نالحظ
 .الدولية

 

                                                           
  زد : وحدة نقد مثل الدينار في األردن 

 

 اخلصم ونسبة اجلديد السعر حساب/  املئوية النسبة
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 إرشادات عالجية
قد ال أيخذ بعض الطلبة مجيع متطلبات السؤال بعني االعتبار ، فيجيب عن مطلوب ويهمل 

الباقي، ألنه ال أيخذ السؤال ككل بل كأجزاء مما يؤدي إىل قصور يف فهم السؤال، وهذا ما 
م على أقسام من إجاابهتيفسر تدين نسبة من أجاب عن السؤال بصورة صحيحة، وتشتت 

يشري إما أهنم مل يفهموا السؤال على  -٪11.0 -السؤال. إن ترك بعض الطلبة للسؤال 
وضوحه ، أم أهنم ال يتقنون العمليات احلسابية على النسبة املئوية. ويف مثل هذا السؤال رمبا 

يعاين بعضهم من ضعف يف ربط معطيات السؤال معا من جهة ، وربطها مع املطلوب من 
 قشة أسئلة مشاهبة جيب أن يرتافق مع:جهة أخرى ، إن منا

الزايدة أو مراجعة مفهوم النسبة املئوية وكيفية حساب السعر اجلديد سواء بعد اخلصم  -
 املئوية من خالل مناقشة الطلبة أبمثلة ، وحيب ربطها بنشاطات حياتية، مثال:

ل بقاختار أحد طالب الفصل( يف موسم التنزيالت لتشرتي قميصا، كان سعره )ذهبت
 ستدفع مثنا للقميص بعد اخلصم؟  ٪، كم دينارا20داننري، ونسبة اخلصم  8اخلصم 

 500 من ٪30عطاء أمثلة على حساب النسبة املئوية من عدد معني، مثال ما مقدار إ -
 املشار إليها سابقا. اإلجراءات العامة يف التدريستطبيق  -

 

 أسئلة مشاهبة
 السؤال األول:

 :اآليتحسب اجلدول  يعرض حمل لبيع الكمبيوترات
 السعر القدمي النوع

 )ابلزد(
 السعر اجلديد

 ابلزد()
 اخلصم

 النسبة من السعر القدمي()
 ٪25  1800 أ

  700 800 ب
 

 اخلاانت الناقصة. امأل
 

                                                           
  زد : وحدة نقد مثل الدينار في األردن 
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 السؤال الثاين:
 :اآليتيعرض حمل لبيع الغساالت حسب اجلدول 

 السعر القدمي النوع
 )ابلزد(

 السعر اجلديد
 ابلزد()

 اخلصم
 النسبة من السعر القدمي()

 ٪10  900 أ
  500 600 ب

 

 اخلاانت الناقصة. امأل
 

 السؤال الثالث:
 :اآليتيعرض حمل شاشات التلفزيون حسب اجلدول 

 السعر القدمي النوع
 *)ابلزد(

 السعر اجلديد
 ابلزد()

 اخلصم
 النسبة من السعر القدمي()

  1400 2000 أ
 ٪10 1260  ب

 

 اخلاانت الناقصة.  امأل
  
 

 

 

 

 

                                                           
  زد : وحدة نقد مثل الدينار في األردن 
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؟السؤال     
 عند الرسم زايد يبدأ. دقائق 4 شكل كل  رسم يستغرق أشكاال، زايد يرسم سؤال مشابه:

 .السرعة بنفس أشكال 10 رسم ويكمل مساء 9:15 الساعة
  األخري؟ الشكل رسم زايد ينهي وقت أي يف. أ

 .....................اإلجابة:
 ؟9:35 الساعة عند زايد سينهيها 10 ال   األشكال من النسبة ما. ب

 .....................اإلجابة:
 

           :النتيجة
 أ() القسم: 

 ،٪30.1 مشابه سؤال عن صحيحةإجابة  أجابوا الذين األردنيني للطلبة املئوية النسبة بلغت
 .٪59.3 الصحيحة جاابتلإل الدولية النسبة وبلغت

 :كاآليتالطلبة األردنيني   إجاابت توزعت
 30.1٪ صحيحةإجابة  أجاب. 
 61.7٪  أو  ممسوح،أو  مشطوب، حل ذلك يف مبا) صحيحة غريإجابة  أية كتب

 .(املطلوب مع يتفق ال حلأو  مقروءة، غريأو  -خرابيش -مشوشة خطوات
 7.9٪ السؤال حذف. 
 0.3٪ السؤال إىل يصل مل. 

 النسبة من أدىن صحيحةإجابة  السؤال عن أجابوا الذين األردنيني الطلبة نسبة أن نالحظ
 .الدولية

 
 
 

  

 

 املستغرق الزمن( /الساعة نظام) الستيين النظام على العمليات
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 (ب) القسم: 
 ، ٪3.0 مشابه سؤال عن صحيحةإجابة  أجابوا الذين األردنيني للطلبة املئوية النسبة بلغت

 .٪22.3 الصحيحة جاابتلإل الدولية النسبة وبلغت
 :كاآليتالطلبة األردنيني   إجاابت توزعت
 3.0٪ صحيحةإجابة  أجاب. 
 82.8٪  أو  ممسوح،أو  مشطوب، حل ذلك يف مبا) صحيحة غريإجابة  أية كتب

 .(املطلوب مع يتفق ال حلأو  مقروءة، غريأو  -خرابيش -مشوشة خطوات
 13.9٪ السؤال حذف. 
 0.3٪ السؤال إىل يصل مل. 

 النسبة من أدىن صحيحةإجابة  السؤال عن أجابوا الذين األردنيني الطلبة نسبة أن نالحظ
  .الدولية

 

 إرشادات عالجية
دقيقة ، بينما أيلف  60يتطلب حل السؤال التعامل مع نظام العد الستيين حيث الساعة 

التعامل مع  علىالطلبة العمل ابلنظام العشري، و يسقط الطلبة ما تعلموه يف النظام العشري 
الزمن ابلساعات والدقائق مجعا وطرحا. كما تربز مشكلة الطلبة يف إجياد قيمة اإلجناز لعمل 

 ما و نسبة ما أجنز منه على وقت معني، ولذا فإن:
أو يسبق التعامل مع أسئلة مشاهبة للسؤال مراجعة اجلمع والطرح يف نظام العد الستيين  -

 نظام الساعة ألنه أقرب إىل الطلبة.
الطرح يف النظام أو الطرح يف النظام العشري ومقارنته ابجلمع أو مناقشة مثال على اجلمع  -

نظام الساعة، وبيان أنه عند التعامل مع الساعة ويف حالة مجع الدقائق إذا أو الستيين 
 دقيقة. 12ساعة و  1دقيقة فهذا يساوي  18 و دقيقة 54مجعنا 

  ملشار إليها سابقا.ا اإلجراءات العامة يف التدريستطبيق  -
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 أسئلة مشاهبة
 :األول السؤال

 9:06 الساعة عند العمل زينة تبدأ. دقائق 5 رف كل  ترتيب يستغرق ، مكتبتها زينة ترتب
 .السرعة بنفس رفوف 6 ترتيب وتكمل صباحا

 األخري؟ الرف ترتيب زينة تنهي وقت أي يف. أ
 .....................اإلجابة:

 ؟9:36 الساعة عند زينة ستنهيها 6 ال   الرفوف من النسبة ما. ب
 .....................اإلجابة:

 

 :الثاين السؤال
 الساعة عند العمل زايد يبدأ. دقائق 6 دائرة كل  بيركت يستغرق كهرابئية،  دوائر نزار يركب

  .السرعة بنفس دوائر 7 تركيب ويكمل صباحا 8,02
 األخرية؟ الدائرة تركيب زايد ينهي وقت أي يف. أ

 .....................اإلجابة:
 ؟8,26 الساعة عند نزار يركبها اليت 7 ال   الكهرابئية الدوائر من النسبة ما. ب

 .....................اإلجابة:
 ؟8: 26 الساعة عند نزار يركبها مل اليت الدوائر من املئوية النسبة ماج. 

 .....................اإلجابة:
 

 :الثالث السؤال
 وتكمل مساء 6:01 الساعة عند التلوين الان تبدأ دقائق، 3 يف زهرة كل  تلوين الان تكمل

  .السرعة بنفس زهرات 7 تلوين
 األخرية؟ الزهرة تلوين الان تنهي وقت أي يف. أ

 .....................اإلجابة:
 ؟6:13 الساعة عند الان ستنهيها 7 ال   األزهار من النسبة ما. ب

 .....................اإلجابة:
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؟السؤال     
  :مشابه سؤال

 .املال من معه تبقى ما بثلثي كتااب  اشرتى مث ،تزدا 4 ب  قلما اشرتى زداا، 40 لؤي مع كان
 لؤي؟ مع املتبقي املبلغ ما

 .....................اإلجابة:
 

           :النتيجة
 ،٪17.1 مشابه سؤال عن صحيحةإجابة  أجابوا الذين األردنيني للطلبة املئوية النسبة بلغت

   .٪37.8 الصحيحة جاابتلإل الدولية النسبة وبلغت
 :كاآليتالطلبة األردنيني   إجاابت توزعت
 17.1٪ صحيحةإجابة  أجاب. 
 77.7٪  أو  ممسوح،أو  مشطوب، حل ذلك يف مبا) صحيحة غريإجابة  أية كتب

 .(املطلوب مع يتفق ال حلأو  مقروءة، غريأو  -خرابيش -مشوشة خطوات
 5.1٪ السؤال حذف. 
 0.0٪ السؤال إىل يصل مل. 

 النسبة من أدىن صحيحةإجابة  السؤال عن أجابوا الذين األردنيني الطلبة نسبة أن نالحظ
 .الدولية

 

 إرشادات عالجية
، ويبدو أن الطلبة قد مث إجياد قيمة كسر من انتج الطرحيتضمن حل السؤال عملية طرح 

أهنم يعانون أو أهنم مل يقوموا ابلعمليات على الوجه الصحيح، أو صعب عليهم متابعة ذلك، 
أسئلة عملية الطرح. وهذا يدعو على مناقشة أو من ضعف يف حساب قيمة كسر من عدد 

 للسؤال مع : مشاهبة

                                                           
  زد : وحدة نقد مثل الدينار في األردن 

 

 حسابية عملية من أكثر تنفيذ /الكسور على مسائل حل
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خطة للحل خاصة إذا كان السؤال يتضمن سلسلة من  رسمأو تعويد الطلبة على ختيل  -
 العمليات.

 مناقشة أمثلة عددية على حساب قيمة كسر من عدد. مثال جد: -

 2

3
2=  60من  

3
العدد إلجياد قيمته من  هنا يتم الرتكيز على ضرب الكسر يف، و 60× 

 العدد.
 4 طرح بعد ثلثمثل أن يضرب مباشرة  ةمن طريق كثرتعويد الطلبة على احلل أب -

 .الناتج بدال من أن يضرب بثلثني مث يطرح ليحسب
 .املشار إليها سابقا اإلجراءات العامة يف التدريستطبيق  -

 

 أسئلة مشاهبة
 األول: السؤال

 .املال من معه تبقى ما بثلثي كرة  اشرتى مث ،تزدا 5 ب  كتااب  اشرتى زداا، 50 سعيد مع كان
 سعيد؟ مع املتبقي املبلغ ما

 .....................اإلجابة:
 

  :الثاين السؤال
 من معها تبقى ما أمثان بسبعة تربعت مث ،تزدا 8 ب  تلوين علبة اشرتت زداا، 80 زينة مع كان
 .املال

 *زينة؟ مع املتبقي املبلغ ما
 .....................اإلجابة:

 

 :الثالث السؤال
 معها تبقى ما أتساع بثالثة تلوين علبة اشرتت مث ،تزدا 6 ب  قلما اشرتت زداا، 42 نور مع كان

 .املال من
 *نور؟ مع املتبقي املبلغ ما

 .....................اإلجابة:

                                                           
  د : وحدة نقد مثل الدينار في األردنز 
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؟السؤال     
 :مشابه سؤال

 ،1:3 هي الصفراء الكرات إىل احلمراء الكرات نسبة صفراء، وكرات محراء كرات  فيها سلة
 احلمراء؟ للكرات املئوية النسبة ما

 

 ٪75 (أ
 ٪30 (ب

 ٪25 (ج
 ٪10 (د

 
           :النتيجة

 مشابه سؤال عن الصحيحةجابة اإل اختاروا الذين األردنيني للطلبة املئوية النسبة بلغت
 .٪36.9 الصحيحة جاابتلإل الدولية النسبة وبلغت ،19.2٪
 :كاآليت  املشاهبة البدائل علىالطلبة األردنيني  إجاابت توزعت
 19.2٪ الصحيح اجلواب( أ) البديل اختار. 
 32.6٪ ب() البديل اختار. 
 27.5٪ ج() البديل اختار. 
 17.7٪ د() البديل اختار. 
 2.6٪ السؤال حذف. 
 0.4٪ للسؤال يصل مل. 

 النسبة من أدىن صحيحةإجابة  السؤال عن أجابوا الذين األردنيني الطلبة نسبة أن نالحظ
 .الدولية

 

 املئوية النسبة حساب/ املئوية النسبة
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 عالجيةإرشادات 
تتضمن إجابه السؤال مجع عددين، مث كتابة كسر وحتويله إىل نسبة مئوية. ويبدو من تشتت 

الطلبة على البدائل بقيم ليست بسيطة أهنم مل يستدلوا على طريقة احلل الصحيحة،  إجاابت
أهنم يعانون من ضعف يف حتويل كسر إىل نسبة مئوية ، لذا تناقش أسئلة مشابه مع تطبيق أو 
 : أييتما 
 مراجعة الطلبة بتحويل الكسر إىل نسبة مئوية من خالل مناقشة أمثلة. -
إىل  100 - 90مناقشة أمثلة ذات صلة ابلطلبة مثال: نسبة احلاصلني على درجة بني  -

ما النسبة املئوية للحاصلني على درجة  ،5: 2هي  90-80احلاصلني على درجة بني 
80-90. 
 املشار إليها سابقا. التدريساإلجراءات العامة يف تطبيق  -

 

 أسئلة مشاهبة
 :األول السؤال

 ،1:4هي فقط السلة كرة  يلعب من إىل فقط القدم كرة  يلعب من نسبة الثامن، الصف يف
 فقط السلة كرة  يلعبون الذين للطالب املئوية النسبة ما

 

 ٪20 (د ٪25 (ج ٪40 (ب ٪80 (أ
 

 الثاين السؤال
 للتفاح؟ املئوية النسبة ما ،3:2 هي الربتقال إىل التفاح نسبة وبرتقال، تفاح فيها سلة

 

 ٪60 (د ٪40 (ج ٪25 (ب ٪20 (أ
 

 الثالث السؤال
 الذين نسبة يسبح، الثاين والقسم يرسم، األول القسم ، قسمني إىل الثامن الصف قسم

 يسبحون؟ الذين للطالب املئوية النسبة ما ،7:3 هي يرمسون الذين إىل يسبحون
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 ٪70 (د ٪30 (ج ٪21 (ب ٪10 (أ
 
 

؟السؤال     
 سؤال مشابه:

 :اآلتيةتقوم زهرة بصنع حلوى احتفاال بتخرجها مستعملة الوصفة 
 العددأو الكمية  املكوانت

 كغ  1.2  طحني
 كغ  0.6 سكر

 كغ  0.8 زبدة
 بيضات 6 بيض

 
 كغ طحني؟  2.4كم بيضة حتتاج عند استعماهلا 

 .....................اإلجابة:
 

           :النتيجة
 ،٪22.1 مشابه سؤال عن صحيحةإجابة  أجابوا الذين األردنيني للطلبة املئوية النسبة بلغت

  .٪51.8 الصحيحة جاابتلإل الدولية النسبة وبلغت
 :فكانت األردنيني الطلبة نتائج أما
 22.1٪ صحيحةإجابة  أجاب. 
 73.5٪  أو  ممسوح،أو  مشطوب، حل ذلك يف مبا) صحيحة غريإجابة  أية كتب

 .املطلوب( مع يتفق ال حلأو  مقروءة، غريأو  -خرابيش -مشوشة خطوات
 4.0٪ السؤال حذف. 
 0.4٪ السؤال إىل يصل مل. 

 

 تناسب يف حد قيمة حساب/  والتناسب النسبة
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 النسبة من أدىن صحيحةإجابة  السؤال عن أجابوا الذين األردنيني الطلبة نسبة أن نالحظ
 .الدولية

 
 إرشادات عالجية

حل السؤال تشكيل تناسبا وحله، والظاهر أن الطلبة يعاين كثريا منهم من ضعف يف  يتضمن
 ذلك، تناقش أسئلة مشابه مع:

 األسئلة وحل املكوانت بني عالقة اكتشاف على السؤال هذا مثل يف الطلبة تشجيع -
 .شفواي

 مراجعة الطلبة بتشكيل التناسب وحله من خالل مناقشة أمثلة. -
 .املشار إليها سابقا العامة يف التدريساإلجراءات تطبيق  -

 

 أسئلة مشاهبة
 السؤال األول:

 :اآلتيةتقوم هنا بصنع حلوى لتقدميها لصديقاهتا مستعملة الوصفة 
 العددأو الكمية  املكوانت

 كغ  1.8 طحني
 كغ  0.9 سكر

 كغ  0.9 زبدة
 بيضات 9 بيض

 

 كغ طحني؟  5.4كم بيضة حتتاج عند استعماهلا 
 

 .....................اإلجابة:
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 السؤال الثاين:
 :اآلتيةتقوم ايمسني بصنع حلوى احتفاال بشفاء شقيقها مستعملة الوصفة 

 العددأو الكمية  املكوانت
 كغ2.4 طحني

 كغ  1.6 سكر
 كغ  0.8 زبدة

 بيضات 12 بيض
 

 كغ سكر؟  3.2حتتاج عند استعماهلا  طحنيكم كغ 
 

 .....................اإلجابة:
 

 السؤال الثالث:
 :اآلتيةتقوم نور بصنع حلوى مستعملة الوصفة 

 العددأو الكمية  املكوانت
 كغ  3 طحني

 كغ  1.5 سكر
 كغ  0.8 زبدة

 بيضات 16 بيض
 

 كغ طحني؟  1.5كم بيضة حتتاج عند استعماهلا 
 

 .....................اإلجابة:
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 ريك  ف  تـ  األعداد/
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؟السؤال     

4أكواب من العصري مللء    8 حنتاجسؤال مشابه: 

5
كم كوابا من العصري حنتاج مللء دورق،     

 احلجم نفسه؟ دوارق منأربعة 
 

 أكواب.....................اإلجابة:
 

           :النتيجة
 مشابه عن سؤال الصحيحةجابة اإل أجابوا الذين األردنيني للطلبة املئوية النسبة كانت

 ٪27.7 الدولية النسبة بلغت بينما 7.2٪
 :فكانت األردنيني الطلبة نتائج أما
 7.2٪ صحيحةإجابة  أجاب. 
 4.4٪ ،  الدوارق عدد مع األكواب عدد مجعجابة اإل كانت. 
 81.5٪  أو  ممسوح،أو  مشطوب، حل ذلك يف مبا) صحيحة غريإجابة  أية كتب

 .(املطلوب مع يتفق ال حلأو  مقروءة، غريأو  -خرابيش -مشوشة خطوات
 6.5٪السؤال حذف. 
 0.4٪ السؤال إىل يصل مل. 

 النسبة من أدىن صحيحةإجابة  السؤال عن أجابوا الذين األردنيني الطلبة نسبة أن نالحظ
  .الدولية

 
 
 
 
 

 

 الكسور على مسائل حل /الكسور
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 إرشادات عالجية
يعانون من ضعف يف عملية ضرب عدد صحيح بكسر عادي مما  يظهر أن الطلبة األردنيني

 : اآلتيةيعين ضرورة مناقشة أسئلة مشاهبة مع التنوع فيها ومراعاة اإلجراءات 
التطبيقات عليها، ويف ضرب مراجعة الطلبة ابلعمليات على الكسور العادية قبل حل  -

        :عدد صحيح بكسر ميكن توضيح أن الضرب يف هذه احلالة يعين التكرار فمثال

5  ×2

7
مما ينتج لدينا عشرة  ُسبعنيمرات، يف كل مرة  5يعين تكرار الكسر ُسبعني   

10أسباع 

7
. 

أجزاء  7توضيح عملية التكرار برسومات توضيحية، ففي املثال أعاله نقسم مستطيل إىل  -

10مرات لينتج لدينا  5ويتم تلوين جزئيني، ونكرر العملية 

7
وهو كسر انتج عن ضرب  

2يف  5

7
. 

 :اآليتكما ميكن يف هذه احلالة النظر إىل املثال ك -

5  ×2

7
  =5

1
  ×2

7
 كسر عاديونطبق قاعدة ضرب كسر عادي يف   

5

1
  ×2

7
  =2×5

7×1
  =10

7
 

 املشار إليها سابقا. اإلجراءات العامة يف التدريستطبيق  -
 

 أسئلة مشاهبة
 السؤال األول:

1  حتتاج سعاد يومني لتلوين

4
لوحات مشاهبة للوحتها؟  3لوحتها، كم يوماا حتتاج لتلوين   

 يوما......................اإلجابة:
 

 السؤال الثاين:

3  أكواب طحني لصنع 9حنتاج 

5
، كم كواب من الطحني لصنع حلفلة الصف الرابع كعكة     

 كعكات من احلجم نفسه؟   3
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 ت1أكواب......................اإلجابة:
 السؤال الثالث:

7لزراعة  ةشتل 14لزراعة حوض ابألزهار، تكفي 

8
أحواض  3حوض، كم شتلة تكفي لزراعة  

 ابحلجم نفسه؟
 شتلة.....................اإلجابة:
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؟السؤال     
 اشرتى كل من علي وكامل كرة سلة من متجرين خمتلفني. 

 السعر املعتاد لكرة السلة هو نفسه يف املتجرين.
 ٪ عن السعر املعتاد.20اشرتى علي كرة السلة بسعر يقل مبقدار 

3دفع كامل  

4
 السعر املعتاد لكرته.  

 من دفع مثنا أقل لكرة السلة؟
 .....................اإلجابة:

 فسر اجابتك.
 

           :النتيجة
 ، ٪3.8 السؤال عن الصحيحةجابة اإل أجابوا الذين األردنيني للطلبة املئوية النسبة كانت

 .٪29.1 فبلغت الصحيحةجابة لإل الدولية النسبة أما
 :كاآليتالطلبة األردنيني   إجاابت توزعت
 3.8٪ صحيحةإجابة  أجاب. 
 85.7٪  أو  ممسوح،أو  مشطوب، حل ذلك يف مبا) صحيحة غريإجابة  أية كتب

 .(املطلوب مع يتفق ال حلأو  مقروءة، غريأو  -خرابيش -مشوشة خطوات
 10.5٪ السؤال حذف. 
 0.0٪ السؤال إىل يصل مل. 

 النسبة من أدىن صحيحةإجابة  السؤال عن أجابوا الذين األردنيني الطلبة نسبة أن نالحظ
 .الدولية

 

 

 الكسور على مسائل حل /الكسور
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 إرشادات عالجية
العكس، أو يف مثل هذا السؤال رمبا يعاين بعضهم من حتويل النسبة املئوية إىل كسر عادي 

نسبتني. يبدو أن من الضرورة مناقشة أسئلة مشاهبة و التنوع أو وكذلك يف املقارنة بني كسرين 
 : اآلتيةفيها ومراعاة اإلجراءات 

نسب أو الرتكيز عند املقارنة إما أن تكون الكسور اليت جتري املقارنة بينها كسورا عادية  -
العكس وخنتار األبسط، أو مئوية، وهذا يتطلب حتويل الكسور العادية إىل نسب مئوية 

 املقامات تكون أن شريطة األكرب البسط صاحبوعندها يكون الكسر األكرب هو 
  :متساوية

 1  : قارن بني1مثال

4
1٪، األبسط أن حنول الكسر 30و  

4
على نسبة مئوية مث  

1 نقارن.

4
  =25 <  ٪30.٪ 

  2٪ و 20: قارن بني 2مثال

7
 

20٪ =  20٪ إىل كسر ويساوي 20يف هذه احلالة األبسط حتويل 

100
  =1

5
 

 1

5
  =7

35
  ،2

7
  =10

35
 ،7

35
 <10

35
2٪ > 20إذن ،  

7
 

 املشار إليها سابقا. اإلجراءات العامة يف التدريستطبيق  -
 أسئلة مشاهبة

 :السؤال األول
 اشرتى كل من كمال وكامل حذاء رايضة من متجرين خمتلفني. 

 املعتاد للحذاء هو نفسه يف املتجرين.السعر 
 ٪ عن السعر املعتاد.30اشرتى كمال احلذاء بسعر يقل مبقدار 

5دفع كامل  

8
 السعر املعتاد حلذائه.  

 من دفع مثنا أقل حلذائه؟
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 .....................اإلجابة:
 فسر اجابتك.
 السؤال الثاين:

 اشرتى كل من انيف ونواف كرتني للسلة من متجرين خمتلفني. 
 السعر املعتاد للكرة هو نفسه يف املتجرين.
 ٪ عن السعر املعتاد. 25اشرتى انيف كرة السلة بسعر يقل مبقدار 

3دفع نواف  

8
 السعر املعتاد لكرته.  

 من دفع مثنا أقل لكرة السلة؟
 .....................اإلجابة:

 بتك.فسر اجا
 

 السؤال الثالث:
 اشرتى كل من فارس وفراس بناطلني من متجرين خمتلفني. 

 السعر املعتاد للبنطال هو نفسه يف املتجرين.
 ٪ عن السعر املعتاد.40اشرتى فارس البنطال بسعر يقل مبقدار 

2دفع فراس  

3
 السعر املعتاد لبنطاله.  

 من دفع مثنا أقل لبنطاله؟
 .....................اإلجابة:

 فسر اجابتك.
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؟السؤال     
إجابة صحيحة نقطتني ويتم خصم نقطة واحدة لكل إجابة يف مسابقة تلفزيونية، أتخذ كل 

أعطى لؤي نفس العدد  .نقطة كنتيجة أخرية 11 لكل من مازن وكرمية ولؤي .غري صحيحة
 .الصحيحة وغري الصحيحة جاابتمن اإل

 

 اآليت:أكمل اجلدول 
 النتيجة األخرية غري الصحيحة جاابتاإل الصحيحة جاابتاإل االسم

 11 5  مازن
 11  7 كرمية

 11   لؤي
 

           :النتيجة
 أما ، ٪2.1السؤال عن الصحيحةجابة اإل أجابوا الذين األردنيني للطلبة املئوية النسبة كانت
  .٪25.0 بلغت الصحيحةجابة لإل الدولية النسبة

 :كاآليت  املشاهبة البدائل علىالطلبة األردنيني  إجاابت توزعت
 1.1٪ درجتني على حصل – صحيحةإجابة  أجاب. 
 4.2٪ صحيحني سطرين اكمل – واحدة درجة على حصل. 
 85.5٪  أو  ممسوح،أو  مشطوب، حل ذلك يف مبا) صحيحة غريإجابة  أية كتب

 .(املطلوب مع يتفق ال حلأو  مقروءة، غريأو  -خرابيش -مشوشة خطوات
 8.0٪ السؤال حذف. 
 0.1٪ السؤال إىل يصل مل. 

 

 معطيات على بناء املفقودة القيمة حساب/ املسألة حل
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 النسبة من أدىن صحيحةإجابة  السؤال عن أجابوا الذين األردنيني الطلبة نسبة أن نالحظ
 .الدولية

 
 إرشادات عالجية

يف مثل هذا السؤال رمبا يعاين بعض الطلبة من ربط املعطيات معا من جهة، ومن جهة اثنية 
ربطها مع املطلوب، وقد يكون ذلك شأن األسئلة املقالية الطويلة نسبيا. ويبدو أن من الضرورة 

تطبيق و  ،12=  8 - 2×  س: مثل أبمثلة الطلبة ومناقشة ،التنوع فيهامناقشة أسئلة مشاهبة و 
 املشار إليها سابقا. اإلجراءات العامة يف التدريس

 

 أسئلة مشاهبة
نقاط ويتم خصم نقطتني  3 صحيحةإجابة يف مسابقة تلفزيونية، أتخذ كل : السؤال األول

أعطى . نقطة كنتيجة أخرية12غري صحيحة. لكل من سائد وكرمي وفاضل إجابة لكل 
 .الصحيحة وغري الصحيحة جاابتفاضل نفس العدد من اإل

 

 اآليتأكمل اجلدول 
 النتيجة األخرية غري الصحيحة جاابتاإل الصحيحة جاابتاإل االسم
 12 3  سائد
 12  8 كرمي

 12   فاضل
 

نقاط ويتم خصم  4 صحيحةإجابة يف مسابقة أوائل الطلبة، أتخذ كل  السؤال الثاين:
 .نقطة كنتيجة أخرية 26ومليس وغادة لكل من نور  .غري صحيحةإجابة نقطتني لكل 

 .الصحيحة وغري الصحيحة جاابتأعطت غادة نفس العدد من اإل
 اآليتأكمل اجلدول 

 النتيجة األخرية غري الصحيحة جاابتاإل الصحيحة جاابتاإل االسم
 26  9 نور

 26 3  مليس
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 26   غادة
نقاط ويتم خصم  3صحيحة إجابة يف مسابقة معلومات عامة، أتخذ كل  السؤال الثالث:

نقطة كنتيجة  18 لكل من فدوى ليلى و عالية .غري صحيحةإجابة درجة ونصف لكل 
 .الصحيحة وغري الصحيحة جاابتأعطت عالية نفس العدد من اإل .أخرية

 اآليتأكمل اجلدول 

 النتيجة األخرية غري الصحيحة جاابتاإل الصحيحة جاابتاإل االسم
 18  10 فدوى

 18 4  ليلى
 18   عالية
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؟السؤال     
 حصل كل من متيم وأخيه سامي على نفس املقدار من النقود.

1انفق متيم  

3
3نقوده لشراء كتب. وأنفق  

5
 من ابقي النقود لشراء زوج من األحذية. 

3سامي  أنفق

5
 نقوده لشراء زوج من األحذية. 

 على األحذية؟ أكثرمن منهما أنفق 
 يف مربع واحد(.  ضع إشارة)

 أنفق متيم مبلغاا أكرب من النقود على األحذية. □  
 أنفق متيم مبلغاا أكرب من النقود على األحذية. □

 على األحذية. أنفق كل منهما نفس املبلغ □  
 فسر إجابتك.

 

           :النتيجة
 ٪2.8 السؤال عن الصحيحةجابة اإل أجابوا الذين األردنيني للطلبة املئوية النسبة كانت

 .٪20.2 بلغت الصحيحةجابة لإل الدولية النسبة بينما
 :كاآليت  األردنيني الطلبة إجاابت توزعت
 2.8٪ درجتني على حصل – صحيحةإجابة  أجاب. 
 44.0٪  املبلغ نفس صرف منهما كال. 
 48.9٪  أو  ممسوح،أو  مشطوب، حل ذلك يف مبا) صحيحة غريإجابة  أية كتب

 .(املطلوب مع يتفق ال حلأو  مقرؤه، غريأو  -خرابيش -مشوشة خطوات
 4.0٪ السؤال حذف. 
 0.2٪ السؤال إىل يصل مل. 

 

 الكسور مقارنة/  الكسور
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 النسبة من أدىن صحيحةإجابة  السؤال عن أجابوا الذين األردنيني الطلبة نسبة أن نالحظ
 .الدولية

 إرشادات عالجية
مسألة )تعود مشكلة تعامل الطلبة األردنيني مع األسئلة املقالية للظهور مع كل سؤال لفظي

 منهم الكثري مُيّكن الاألمر الذي  لفظية( والظاهر أن هذه املشكلة تزداد بزايدة طول املسألة،
من حل السؤال، هذا إذا كان بعضهم يقرأ السؤال أصال، إذ يبدو أهنم يتعاملون مع األعداد 

الواردة يف السؤال مباشرة ، وهذا ما يتضح من ارتفاع نسبة من قال أن الشخصني أنفقا 
املقدار نفسه يف شراء األحذية، ويف مثل هذا السؤال رمبا يعاين بعضهم من ربط املعطيات 

وقد  مع املطلوب، وقد يكون ذلك شأن األسئلة املقالية الطويلة نسبيا أيضا.معا، وربطها 
يعاين كثري من الطلبة من ضعف يف العمليات على الكسور. أن من الضرورة مناقشة أسئلة 

 :اآلتيةمشاهبة و التنوع فيها ومراعاة اإلجراءات 
 مراجعة الطلبة ابلعمليات على الكسور. -
 املشار إليها سابقا.  التدريساإلجراءات العامة يفتطبيق  -

: ميكن للطالب أن جييب عن السؤال ابستخدام املنطق دون استخدام العمليات مالحظة
احلسابية لذا تتم مناقشة السؤال من انحية منطقية وتذكري الطلبة أبن ثالثة أمخاس الباقي أقل 

تدريب الطلبة على من ثالثة أمخاس املبلغ األصلي مع طرح أمثلة عددية لتوضيح ذلك. و 
 من طريقة.  كثراحلل أب

 

 أسئلة مشاهبة
 السؤال األول: حصل كل من أسعد وأخيه سعيد على نفس املقدار من النقود.

1انفق أسعد

4
1نقوده لشراء كتب. وأنفق  

2
 من ابقي النقود لشراء زوج من األحذية. 

1سعيد أنفق

2
 على األحذية؟ أكثرمن منهما أنفق  نقوده لشراء زوج من األحذية. 

 يف مربع واحد(.  ضع إشارة)
 أنفق أسعد مبلغاا أكرب من النقود على األحذية. □  

 أنفق سامي مبلغاا أكرب من النقود على األحذية. □
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 على األحذية. أنفق كل منهما نفس املبلغ □  
 فسر إجابتك.

 السؤال الثاين: 
 النقود.حصل كل من رامي وأخيه فادي على نفس املقدار من 

1 انفق رامي

6
5  نقوده لشراء كتب. وأنفق  

8
 من ابقي النقود لشراء ألعاب.  

3 فادي أنفق

8
 على األلعاب؟ أكثرمن منهما أنفق نقوده لشراء ألعاب.   

 يف مربع واحد(.  ضع إشارة)
 أنفق رامي مبلغاا أكرب من النقود على األلعاب. □  

 األلعاب. أنفق فادي مبلغاا أكرب من النقود على □
 على األلعاب. أنفق كل منهما نفس املبلغ □  

 فسر إجابتك.
 

 السؤال الثالث:
 حصلت كل من مها وأختها شذى على نفس املقدار من النقود.

1 انفقت مها

5
  نقودها لشراء دفاتر. وأنفقت 

2

5
 من ابقي النقود لشراء أقالم. 

  أنفقت شذى
7

15
 على األقالم؟ أكثرمن منهما أنفق  لشراء أقالم. من نقودها 

 يف مربع واحد(.  ضع إشارة)
 أنفقت مها مبلغاا أكرب من النقود على األقالم. □  

 أنفقت شذى مبلغاا أكرب من النقود على األقالم. □
 على األقالم. أنفقت كل منهما نفس املبلغ □  

 فسر إجابتك.
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؟السؤال     
  :مشابه سؤال

  للضرب انتج أكرب على لتحصل املربعات يف 9 ، 5 ، 3 ، 2 األرقام اكتب
  .واحدة مرة رقم كل  استخدم

 
 
 
 

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

 :كاآليت  األردنيني الطلبة إجاابت توزعت. و ٪35.5 الدولية النسبة بلغت بينما 7.4٪
 10.8٪  م قريبة ولكن غري صحيحةإجاابهتمن الطلبة كانت. 
 11.9٪ من الطلبة كانت حماوالهتم قريبة ولكن أقل دقة. 
 65.2٪  م غري صحيحةإجاابهتمن الطلبة كانت. 
 4.3٪  م مشطوبةإجاابهتمن الطلبة كانت. 

 

 إرشادات عالجية
 فهم عدمأو  املنزلية للقيمة مدركني غري أهنم السؤال حل على الطلبة معظم قدرة عدم يدل

 بد ال لذلك,  التفكري تثري اليت األسئلة هذه مثل على يعتادوا مل أهنم و السؤال من املطلوب
 .الطلبة على النوع هذا من أسئلة طرح من

 

 ضرب انتج أصغر على احلصول/  األعداد ضرب

X 
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  متنوعة ألغاز حل على الطلبة شجع -
 يف األصغر الرقم ووضع منزلتني من عدد كتابة  عند أنه للطلبة وبنّي  املشاهبة األسئلة انقش -

 3 األرقام من رقمني من مكون عدد الختيار مثال أصغر رقم على حنصل العشرات منزلة
 حنصل أن أردان وإذا العشرات منزلة يف ليكون 3 وهو رقم أصغر خنتار 6 ، ، 5، 4 ،

 منزلة يف لتكون االرقام اصغر خنتار منزلتني من لعددين ضرب حاصل أصغر على
  العددين يف العشرات

 األصغر خنتار اآلحاد رقم اختيار وعند الثاين للعدد 46 و األول للعدد 35:  مثال
  وهكذا األصغر مع

 املشاهبة األسئلة حل الطلبة كلف -
 

 أسئلة مشاهبة
 :األول السؤال

 الناتج على للحصول أدانه املربعات داخل 5 ، 4 ، 3 ، 2 اآلتية األرقام من كل  اكتب
 .فقط واحدة مرة رقم كل  استخدم .األكرب

 
 

  :الثاين السؤال
 الناتج على للحصول أدانه املربعات داخل 5 ، 4 ، 3 ، 2 اآلتية األرقام من كل  اكتب

  .فقط واحدة مرة رقم كل  استخدم .األصغر
 
 

 :الثالث السؤال
 حاصل على حتصل حبيث خمتلفتني بطريقتني املربعات يف 6 ، 3 ، 2 ، 1 األرقام اكتب
 .متساوي ضرب

 
 

X 

X 

X X 
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؟السؤال     
  سؤال مشابه:

 من أكثر محراء كرات  6 وهناك ،5:7 الصفراء الكرات إىل احلمراء الكرات نسبة تبلغ
 الصفراء؟ الكرات عدد يبلغ كم.  الصفراء الكرات

 .....................اإلجابة:
 

           :النتيجة
  مشابه سؤال عن الصحيحةجابة اإل أجابوا الذين األردنيني للطلبة املئوية النسبة بلغت

  .٪.23.7 الصحيحة جاابتلإل الدولية النسبة بلغت بينما ، 5.7٪
 :كاآليتالطلبة األردنيني   إجاابت توزعت
 5.7٪ صحيحةإجابة  أجاب. 
 81.5٪ أو  ممسوح،أو  مشطوب، حل ذلك يف مبا) صحيحة غريإجابة  أية كتب

 .املطلوب( مع يتفق ال حلأو  مقروءة، غريأو  -خرابيش -مشوشة خطوات
 12.1٪ السؤال حذف. 
 0.6٪ السؤال إىل يصل مل. 

 النسبة من أدىن صحيحةإجابة  السؤال عن أجابوا الذين األردنيني الطلبة نسبة أن نالحظ
 .الدولية

 
 إرشادات عالجية

 

 انسبته رفتع   قيمة حساب /والتناسب النسبة
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تعود مشكلة تعامل الطلبة األردنيني مع األسئلة املقالية إىل الظهور مع كل سؤال منها تقريبا، 
يف فهمها نتيجة ضعفهم يف اللغة العربية ، األمر الذي ال  من ضعف والظاهر أهنم يعانون

تركه إذ بلغت أو ميكنهم من حل السؤال، وهذا ما يفسر تدين نسبة من أجاب عن السؤال 
. ، إضافة إىل أن بعض الطلبة يعاين من ضعف يف العمليات ٪12.1نسبة من ترك السؤال

اختالف أشكاهلا خاصة. أن مناقشة  احلسابية عامة ويف العمليات اليت تتضمن النسبة على
 جيب أن يرتافق مع: أسئلة مشاهبة و التنوع فيها

 مراجعة الطلبة يف النسبة والعمليات عليها.  -
كأن نقارن أعداد طالب وفق صفة   -ما أمكن من واقع الفصل –إعطاء أمثلة عملية  -

 من النشاطات احلياتية للطلبة. مثال:أو  -معينة
أشر إىل أنك تقصد الفصل الذي تدرسه( يف لعب كرة )لنسبة من يرغب من الفص

، عدد من يرغب يف لعب كرة القدم يزيد 3: 5القدم إىل من يرغب يف هلب كرة الطاولة 
)ميكن أن  عمن يرغب يف لعب كرة الطاولة، كم طالبا يرغب يف لعب كرة القدم 6ب  

 تتطلب عدد الطالب الذين يرغبون بلعب كرة الطاولة أيضا(.
 املشار إليها سابقا اإلجراءات العامة يف التدريستطبيق  -

 

 أسئلة مشاهبة
 :األول السؤال

 أكثر خضراء ابلوانت 5 وهناك ،3:  4 الزرقاء البالوانت إىل اخلضراء البالوانت نسبة تبلغ
 الزرقاء؟ البالوانت عدد كم  زرقاء، البالوانت من

 .....................اإلجابة:
 

 :الثاين السؤال
 قصص 3 وهناك ،5: 4 مهند مكتبة يف التارخيية القصص إىل العلمية القصص نسبة تبلغ

 العلمية؟ القصص عدد يبلغ كم.  العلمية القصص من أكثر اترخيية
 .....................اإلجابة:
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 التارخيية؟ القصص عدد يبلغ كم
 .....................اإلجابة:

 مهند؟ مكتبة يف واترخيية علمية قصة كم
 .....................اإلجابة:

 :الثالث السؤال
 طالب 3 وهناك ،7:  8 الثامن الصف يف السلة كرة  العيب إىل القدم كرة  العيب نسبة تبلغ

 القدم؟ كرة  العيب عدد يبلغ كم.  القدم كرة  العيب من أقل السلة كرة  العيب من
 .....................اإلجابة:

 السلة؟ كرة  العيب عدد يبلغ كم
 .....................اإلجابة:

 السلة؟ وكرة القدم كرة  بلعب الراغبني عدد كم
 .....................اإلجابة:
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؟السؤال     
 من عدد ألي مضاعفا دائماا  الناتج يكون 4 للعدد مضاعف أي إىل 8 العدد يضاف عندما

 ؟اآلتية األعداد

 4 (د 8 (ج 12 (ب 32 (أ
 

           :النتيجة
 مشابه سؤال عن الصحيحةجابة اإل اختاروا الذين األردنيني للطلبة املئوية النسبة بلغت

 .٪39.5 الصحيحة جاابتلإل الدولية النسبة وبلغت ،٪ 15.2
 :كاآليت  املشاهبة البدائل علىالطلبة األردنيني  إجاابت توزعت
 32.7٪ أ() البديل اختار. 
 42.8٪ ب() البديل اختار. 
 7.8٪ ج() البديل اختار. 
 15.2٪ الصحيح اجلواب( د) البديل اختار. 
 1.2٪ السؤال حذف. 
 0.3٪ للسؤال يصل مل. 

 النسبة من أدىن صحيحةإجابة  السؤال عن أجابوا الذين األردنيني الطلبة نسبة أن نالحظ
 .الدولية

 

 

 العدد مضاعفات/األعداد نظرية
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 إرشادات عالجية
األردنيني عن السؤال إىل احلاجة للرتكيز على مفهوم عامل العدد، و تشري نتائج الطلبة 

 مع:ة مضاعفات العدد، والعالقة بني العدد ومضاعفاته وعوامله. لذا تناقش أسئلة مشاهب
من  8مناقشة أمثلة عددية على عوامل العدد ومضاعفاته، ويف السؤال املطروح  -

وهو مضاعف للعدد  12يصبع اجملموع  4، وإذا أضفناه إىل العدد 4مضاعفات العدد
، فاألمثلة العددية خاصة البسيطة منها توضح املفاهيم 8وليس مضاعفا للعدد  4

 جاابتألن اإل دائمارتكيز على كلمة المما توضحه الكلمات.  أكثروالعالقات عموما 
مثال ألي مضاعف من  4األخرى ممكنة واإلشارة إىل أن إضافة عدد من مضاعفات 

 .8وليس ابلضرورة مضاعف لعدد  4يكون الناتج أيضا من مضاعفات  4مضاعفات 
 املشار إليها سابقا اإلجراءات العامة يف التدريستطبيق  -

 

 أسئلة مشاهبة
 دائما الناتج يكون 2 للعدد مضاعف أي إىل 4 العدد يضاف عندما: األول السؤال

 ؟اآلتية األعداد من عدد ألي مضاعفا
 

 8 (د 5 (ج 4 (ب 2 (أ
 

 دائماا  الناتج يكون 6 للعدد مضاعف أي إىل 12 العدد يضاف عندما: الثاين السؤال
 ؟اآلتية األعداد من عدد ألي مضاعفا

 

 6 (د 12 (ج 18 (ب 72 (أ
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 دائماا  الناتج يكون 7 للعدد مضاعف أي إىل 14 العدد يضاف عندما :الثالث السؤال
 ؟اآلتية األعداد من عدد ألي مضاعفا

 
 

 98 (د 21 (ج 14 (ب 7 (أ
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 اجلرب
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 رباجل
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 ةف  ر  ع  م  /اجلرب
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؟السؤال     
 5=  ع+  س

 ع؟3+  س3 قيمة هي ما
 

 45 (د 15 (ج 8 (ب 5 (أ
 

           :النتيجة
٪ 45.3السؤال هذا عن صحيحةإجابة  أجابوا الذين األردنيني للطلبة املئوية النسبة كانت

 .٪63.4 الدولية املئوية النسبة بلغت حني يف
 :أييت كما  مإجاابهت حسب األردنيني الطلبة توزع
 21.0٪ (.3 يف مضروب املقدار أن ينتبهوا مل( )أ) البديل اختاروا الطلبة من 
 19.5٪ ضرب عملية بني مييزوا مل أهنم يعين والذي( ب) البديل اختاروا الطلبة من 

 .للمقدار عدد مجعأو  بعدد جربي مقدار
 45.3٪ (ج) الصحيح البديل اختاروا الطلبة من. 
 8.6٪ (الضرب عملية تكرار( )د) البديل اختاروا الطلبة من. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 للعبارات العددية القيمة/  الرايضية العبارات
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 إرشادات عالجية
 4 س،3 س،2 أن للطلبة بني بينها، والتمييز وتعريفها اجلربية واملقادير ابحلدود الطلبة مراجعة

  س×  2 تعين س 2 أن أي عدد يف مضروب رمز من مكونة جربية حدود هي اخل... ص
 .س+  س تعين كما
        :املشرتك العامل إخراج بطريقة وذكرهم اجلربية املقادير حتليل على الطلبة درب -

 ص(+  س)2=  ص2+  س2
 :اآلتية املقادير حلل مثل أمثلة على الطلبة درب -

 ع5+  س5
 ص9+  س9
 ص2+  س8

 بطريقتني ص 4+  س 4 فجد 3=  ص ،2=  س كانت  إذا
  22=  5×  2+  6×  2           11=  5+  6: مثل عددية أمثلة أعط -
 املشاهبة األسئلة حل الطلبة كّلف -

 

 أسئلة مشاهبة
 ص؟2+  س2 قيمة ما ،7=  ص+  س السؤال األول:

 

 28 (د 14 (ج 9 (ب 7 (أ
 

 ص؟3+  س3 قيمة ما ،6=  ص+  س كانت  إذا السؤال الثاين:
 

 54 (د 18 (ج 9 (ب 6 (أ
 

 ص؟4 - س4 قيمة فما ،2=  ص - س كانت  إذا السؤال الثالث:
 

 32 (د 6 (ج 2 (ب 8 (أ
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؟السؤال     
 س؟ مخس متثل اآلتية التعابري من أي

1+ س  (أ

5
 

 (ب
5

  س

1 -س  (ج

5
 

 (د
س
5

 
 

           :النتيجة
 هي صحيح بشكل السؤال هذا عن أجابوا الذين األردنيني للطلبة املئوية النسبة كانت

 .٪48.5 الدولية النسبة بلغت حني يف٪ 27.3
 :كاآليت  املختلفة البدائل على األردنيني الطلبة إجاابت توزعت
 14.1٪ مخس تعين س مخس أن فهموا أهنم أي( أ) البديل اختاروا الطلبة من 

 .س  ِ ل مضاف
 52.7٪ بقسمة قاموا 5 على س قسمة من بدل( )ب) البديل اختاروا الطلبة من 

 .(س على 5
 4.3٪ (القسمة من بدل طرح( )ج) البديل اختاروا الطلبة من. 
 27.3٪ الصحيحةجابة اإل وهي( د) البديل اختاروا الطلبة من. 
 1.6 ٪(.متأكدين غري أهنم أي) مإجاابهت حبذف قاموا الطلبة من 

 
 
 

 

 لعبارة جرباي التعبري / اجلربية التعابري
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 إرشادات عالجية
 مثالا:ذكر الطلبة مبعىن التعبري الذي ميثل كسر العدد 

1=  10مخس ال ( 1)

5
10أو  10×  

5
 

1=  9ثلث ال ( 2)

3
9أو  9×  

3
 وهكذا مث اطرح أسئلة مشاهبة 

1  انتقل إىل الرموز وبني للطلبة أن ثلث س تعين

3
 أو س  × 

س
3

 

1 ربع ص تعين

4
=  ص × 

ص
4

  وهكذا. 

انتقل إىل املقادير اجلربية وبني للطلبة أن كسر املقدار اجلربي يعين املقدار مقسوماا على املقام 

  مثل ربع س + ص تعين
س+ص

4
 

 

 أسئلة مشاهبة
 السؤال األول:

 أي من التعبريات اآلتية متثل ثلث س؟

1س +  (أ

3
 (ب 

3

 س

1 -س  (ج

3
 (د 

س
3
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 السؤال الثاين: 
 أي التعابري اآلتية ميثل سدس ل؟

 

1ل +  (أ

6
1 -ل  (ب 

6
 

 (ج
6

 (د ل
ل
6

 

 
 السؤال الثالث: 

 ؟1أي من التعابري اآلتية متثل مخس ص + 
 

 (أ
1

5
 (ب (1+ )ص +  

1

5
 ص 

 (د (1)ص + 5 (ج
ص+1

5
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؟السؤال     
 24=  ص4+  س3 املعادلة جيعل( ص س،) األعداد من زوج أي  :مشابه سؤال

 صحيحة؟
 

 (0،6) (د (4،3) (ج (3،4) (ب (8،0) (أ
 

           :النتيجة
٪ يف حني  52.5الصحيحة جابة كانت النسبة املئوية للطلبة األردنيني الذين اختاروا اإل

 ٪.61.4كانت النسبة املئوية الدولية 
 :كاآليتعلى البدائل   األردنيني الطلبة إجاابتتوزعت 
 11.6 ٪ )ص رمبا أهنم يقسمون احلد الثابت على معاملمن الطلبة اختاروا البديل )أ. 
 52.2.من الطلبة اختاروا البديل )ج( وهو البديل الصحيح ٪ 
 7.4.)من الطلبة اختاروا البديل )د( )قد يكونوا قسموا العدد على معامل ص ٪ 
 26.8 من الطلبة اختاروا البديل )ب( )رمبا لعدم التمييز بني املسقط األول الذي ٪

ام ابلرتتيب يف األزواج واملسقط الثاين الذي ميثل ص، أي عدم االهتمميثل س 
 .املرتبة(

 
 إرشادات عالجية

 بني للطلبة أن حل املعادلة مبتغريين جيب أن يكون على شكل أزواج مرتبة. -
 درب الطلبة على حتديد موقع األزواج املرتبة يف املستوى البياين. -
خيتلف عن الزوج املرتب )ب، أ( )إال يف حالة التأكيد على أن الزوج املرتب )أ، ب(  -

( وأهنما 2،4( و )4،2تساوي أ و ب(. وذلك من خالل متثيل أزواج مرتبة مثل )
 ميثالن نقطتني خمتلفتني.

 

 املعادلة حتقق اليت املرتبة األزواج /مبتغريين املعادالت
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أعط الطلبة معادالت مبتغريين وجمموعة من األزواج املرتبة وأتكد من قدرهتم على  -
 التعويض والتحقق من اإلجابة.

 واطلب منهم إعطاء حلول للمعادلة. 6طة مثل س + ص = ابدأ مبعادالت بسي -
 أعط جمموعة من املعادالت مبتغريين واطلب منهم إعطاء حلول هلا -
 .كلف الطلبة حل األسئلة املشاهبة -
 

 أسئلة مشاهبة
 20ص = 2س + 5أي زوج من األعداد )س، ص( جيعل املعادلة  السؤال األول:

 صحيحة؟
 

 (0،10) (د (5،2) (ج (2،5) (ب (4،0) (أ
 

 صحيحة؟ 36ص = 3س + 6أي زوج من األعداد )س، ص( جيعل املعادلة السؤال الثاين: 
 

 (6،3) (د (3،6) (ج (0،12) (ب (6،0) (أ
 

 30ص = 3 -س9أي زوج من األعداد )س، ص( جيعل املعادلة  السؤال الثالث:
 صحيحة؟

 

 (2،4) (د (10،0) (ج (0،10) (ب (4،2) (أ
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؟السؤال     
 " 3 - 2س2=  ص"  لقيم اجلدول أكمل

 
 4 1 2- س

    ص
 

           :النتيجة
  حني يف ٪10.3 صحيح بشكل اجلدول اكملوا الذين األردنيني للطلبة املئوية انسبة كانت
 :كاآليت  األردنيني الطلبة إجاابت توزعت ،٪18.8 الدولية النسبة كانت
 10.3٪ موجبة لقيم الرتبيعية املعادلة يف التعويض يستطيعون األردنيني الطلبة من 

 .سالبة وقيم
 6.8٪ فقط املوجبة ابلقيم التعويض يستطيعون الطلبة من. 
 70.7٪ خاطئة مجيعها والهتماحم كانت  الطلبة من. 
 10.9٪ جابة.اإل بشطب وقاموا احلل من يتمكنوا مل الطلبة من 
 1.3٪ للسؤال يصلوا مل الطلبة من. 

 

 إرشادات عالجية
 .يستطيعون التعويض مبعادلة تربيعية من خالل النتائج يظهر العدد الكبري من الطلبة الذين ال

 تربيعية حيتاج إىل معرفة :أو ليتمكن الطالب من التعويض يف معادلة سواء كانت خطية 
 رمز آخر أو ن التعويض يعين استبدال الرمز بعدد إ .1
 ولوايت العمليات أ .2
 جراء العمليات احلسابية بشكل صحيح إ .3

 

 اآلخر املتغري قيمة مبعرفة متغري قيمة تعيني/  املعادالت



  

173 

 

 عداد احلقيقية خصائص العمليات على األ .4
عداد موجبة لذلك جيب أن الطلبة معظمهم مل يتمكنوا من التعويض حىت يف أومبا  -

 تدريب الطلبة على التعويض بدءا من أعداد موجبة مث االنتقال لألعداد السالبة.
 عالقة خطية مثال :اطرح على الطلبة اسئلة بسيطة للتعويض يف  -

 يت لقيم س و ص مل اجلدول اآلكأ، 1 -س 3اذا كانت ص =   -1
 3 صفر 1 س

    ص
 

فتصبح  (1بني للطلبة أنه إلجياد قيمة ص نستبدل س ابلقيمة املطلوبة )
 العالقة :

  1 - 1×  3ص = 
 ولوايت العمليات )الضرب قبل الطرح( أالتأكيد على 

 كمال اجلدول إوهكذا يتم  2=  1 - 3ذن ص = إ
 يت لقيم س و صكمل اجلدول اآلأس ،  6 - 4ذا كانت ص = إ  -2

 1- صفر 2 س
    ص

 

 بنفس الطريقة بني للطلبة خطوات احلل 
 ، أكمل اجلدول اآليت  1+ 2ص = س إذا كانت  -3

 2- صفر 4 س
    ص

 
  1+  2 4اسأل الطلبة عن اخلطوة األوىل : كتابة العالقة ص= 

لنحصل على  1مث جنمع  16=  2 4لألسس حنسب قيمة مبا ان االولوية 
 كمال اجلدول إوهكذا اطلب من الطلبة  17العدد 

 كمال اجلدول إانتقل إىل سؤال االمتحان وانقشه مع الطلبة واطلب منهم  -
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 أسئلة مشاهبة

 " 2 - 2س 5أكمل اجلدول لقيم "ص = السؤال األول: 
 

 2 1 1- س
    ص

 
 " 2س - 9أكمل اجلدول لقيم "ص = السؤال الثاين: 

      
 3 صفر 3- س

    ص
 

 " 2س - 1أكمل اجلدول لقيم "ص =  السؤال الثالث:
 

  1 صفر 1- س
 8 -    ص
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؟السؤال     
 2أ

 36أ +  6 -
2 
  ؟3=  أ تكون عندما الصيغة هذه قيمة ما

 

 21 (د 22.5 (ج 27 (ب 58.5 (أ
 

           :النتيجة
الصحيحة على هذا السؤال هي جابة كانت النسبة املئوية للطلبة األردنيني الذين اختاروا اإل

 ٪ 49.6وكانت النسبة الدولية  28.3٪
 :  كاآليتالطلبة على البدائل املختلفة   إجاابتتوزعت 
 20.6٪  اخلطأ ابلطرح اي مجعوا بدل ان يطرحوا (أ)من الطلبة اختاروا البديل(). 
 27.6٪ (من الطلبة اختاروا البديل )ب( )عدم االنتباه للكسر. 
 28.3٪  ج( وهو اجلواب الصحيح)من الطلبة اختاروا البديل. 
 17.4٪ من الطلبة اختاروا البديل )د( )عدم االنتباه للكسور وألولوايت 

 .(العمليات
 إرشادات عالجية

اليت قام هبا الطلبة عدم االنتباه للكسر ، وعدم االهتمام أبولوايت العمليات ، من األخطاء 
 والقيام بعمليات اجلمع بدل الطرح.

 ميكنك القيام ابخلطوات اآلتية : -
  التذكري ابلعمليات األربع على األعداد الصحيحة 
  التذكري ابلعمليات األربع على الكسور 
  التذكري أبولوايت العمليات 

 

 فيها متغري مبعرفة عبارة قيمة حساب/ الرتبيعية العبارات
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 لبة بتدريبات متدرجة للعمليات من خالل التعويض ابلعبارات اجلربية مثل : زود الط -
  = 5س +3  ، ما قيمة 2إذا كانت س  
  = ص 3 - 1  ، ما قيمة 3إذا كانت ص 
  = 3+  2أ    ، ما قيمة 4إذا كانت أ  
  = 3 - 2ع  ، ما قيمة 3-إذا كانت ع  

  = ما قيمة 2-إذا كانت س ،  
   س2 

8
  

 ولتهم حل السؤال االدراسة وانقش احلل مع الطلبة بعد حمانتقل لسؤال  -

9ان أ تصبح العبارة : كم 3التعويض ابلعدد (1

2
 - 18  +36  

)االنتباه للطرح أوال مث اجلمع ،  36+  13.5 -=  36+  18 - 4.5 (2
 ( الطرح وإلشارة

  22.5اجلواب  (3
 وانقشها بنفس الطريقة كلف الطلبة حل األسئلة املشاهبة. -

 أسئلة مشاهبة

 السؤال األول: 
 2س

 14+  س 5 -
2 

 ؟5ما قيمة هذه العبارة عندما تكون س = 
 

 28 (د 14 (ج 41.5 (ب 1.5 (أ
 

 السؤال الثاين: 
 2ص

 12+  ص 2 -
2 

 ؟5-ما قيمة هذه العبارة عندما تكون ص= 
 

 7 (د 34.5 (ج 3- (ب 27 (أ
 

 ؟3ما قيمة هذه العبارة عندما تكون س =  7 + 2س - 4 السؤال الثالث: 
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2 
 

 2 (د 0.5- (ج 13.5 (ب 6.5 (أ
 

؟السؤال     
  = ص
  ؟25=  س تكون عندما ص قيمة هو أييت مما أي

 

 16 (د 8 (ج 4 (ب 3 (أ
 

           :النتيجة
الصحيحة على هذا السؤال هي جابة كانت النسبة املئوية للطلبة األردنيني الذين اختاروا اإل 

  ٪53.9يف حني كانت النسبة الدولية  ٪ 37.4
 :  كاآليتتلفة  خعلى البدائل امل األردنيني الطلبة إجاابتتوزعت 
 9.5٪  (9من الطلبة اختاروا البديل )أ( )رمبا اعتقدوا أن اجلواب هو جذر. 
 37.4٪ الصحيحةجابة من الطلبة اختاروا البديل )ب( وهي اإل. 
 12.8٪ (8هو  16( )رمبا اعتقدوا أن جذر من الطلبة اختاروا البديل )ج. 
 38.5٪ ( )(مل ينتبهوا للجذرمن الطلبة اختاروا البديل )د. 

 

 إرشادات عالجية
أو من خالل استعراض األخطاء اليت وقع هبا الطلبة مثل اجياد اجلذر دون اجراء التعويض 

اجياد اجلذر لعدد صحيح وحىت لو كان مربع كامل  عدم أو الطرح ، أو دون اجراء اجلمع 
ميكن طرح  .التعويض ابلصيغة اجلربية دون إجياد اجلذرأو  8 = 16كاالعتقاد أبن جذر 

 ومناقشة أمثلة على ذلك والرتكيز على األخطاء مثل : 
 التذكري بعملية التعويض ابملتغري من طرح األسئلة : -

  5،ما قيمة ص عندما س=  3ص = س + 

 

 للعبارة العددية القيمة / اجلربية العبارات

9 -س   
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 1 -، وما قيمة ع عندما س =  4، ما قيمة ع عندما تكون س =  2-س8ع = 
 وهكذا دّرب الطلبة على املزيد من التدريبات إلجراء التعويض 

 
 تذكري الطلبة ابجلذر الرتبيعي واعطاء أمثلة :  -

 :  أييتجد اجلذر الرتبيعي لكل مما 
 ..... اخل .، 256،  144،  121،  64،  49،  25،  16،  4

 وميكن معاجلة األخطاء األخرى من خالل األسئلة املشاهبة 
 انتقل لسؤال الدراسة وانقش خطوات احلل : -

 بني للطلبة أنه جيب التعويض بقيمة املتغري أوال إلجياد قيمة ص: حيث 
 

من فهم الطلبة هلا ومن عدم الوقوع يف  وأتكدكلف الطلبة حل األسئلة املشاهبة. -
 األخطاء نفسها 

 

 أسئلة مشاهبة
 

     
  ؟65هو قيمة ص عندما تكون س =  أييتأي مما 

 

 64 (د 8 (ج 32 (ب 1 (أ
 

  
  ؟32هو قيمة ع عندما تكون ل =  أييتأي مما 

 

 2 (د 6 (ج 18 (ب 36 (أ
 
 

  ؟4هو قيمة ل عندما تكون م =  أييتأي مما 
 

 4=  =  ص =  16 9 - 25

1 -س  ص = السؤال األول:    

ل + 4 =  السؤال الثاين: ع   

=  السؤال الثالث: ل م2 + 9  
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 3 (د 12.5 (ج 25 (ب 5 (أ
 
 

 

؟السؤال     
 ؟ س قيمة ما 7=  س 4

 (ج 11 (ب 28 (أ
3

4
 (د 1 

4

7
 

 
 

           :النتيجة
بينما   ٪36.1اختاروا البديل الصحيح هي كانت النسبة املئوية للطلبة األردنيني الذين  

  ٪51.6كانت النسبة الدولية 
 :  كاآليتعلى البدائل املختلفة  األردنيني الطلبة  إجاابتتوزعت 
 12.5٪ )من الطلبة اختاروا البديل )أ( )ضرب معامل س ابلناتج. 
 10.0٪ )من الطلبة اختاروا البديل )ب( )مجع معامل س للناتج. 
 36.1٪  وا البديل )ج( وهو البديل الصحيحمن الطلبة اختار. 
 38.0٪ تج(من الطلبة اختاروا البديل )د( )قسمة معامل س على النا. 
 3.1٪  مل يصلوا للسؤال ٪0.4و  مإجاابهتشطبوا. 

 

 إرشادات عالجية
من خالل النتائج يظهر أكرب نسبة من الطلبة هم الذين أخطأوا بقيامهم بقسمة معامل س 

 على الناتج بدال من العكس 
 بنّي للطلبة اخلطوات الصحيحة من خالل األمثلة ومن خالل تبسيط املعادلة :  -

  ؟، ما قيمة س 10س=  5مثال : 

 

 خطية مبعادلة اجملهول قيمة اجياد:  واحد مبتغري املعادالت
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 ؟10 ليعطي 5، ما العدد الذي يضرب يف  10عدد = ×  5احلل : 
 ،  2س=   أي أن  10=  2× 5سيجيب الطلبة أن 

ميكن احلصول  2ليستنتج الطلبة أن  2والعدد  5÷ 10اسأل ما العالقة بني 
  2÷ 10س =  أي أن  2÷  10 عليها عند قسمة

مبا أن  ؟24ويعطي  3ما العدد املضروب ب   ؟، ما قيمة ع 24ع =  3مثال : 
  8=  3÷ 24القسمة هي عكس عملية الضرب إذن ع = 

  ؟، ما قيمة س 13=  8 -س  7مثال : 
  21 ؟13لنحصل على  8اسأل ما العدد الذي نطرح منه 

 إذن بنفس الطريقة السابقة جند أن 21س =  7أي أن 
  3=  7÷ 21س =  

 يف كل مرة جابة اطلب من الطلبة التحقق من اإل -
 دراسة واطلب من الطلبة حل السؤال : انتقل لسؤال ال -

7 س=إذن   4÷  7س=   أي أن  7س = 4

4
  =   3

4
1 

 كلف الطلبة حل األسئلة املشاهبة. -
 

 أسئلة مشاهبة
 السؤال األول:

  ؟ما قيمة س  8س = 6 

 (ب 48 (أ
1

3
 (د 14 (ج 1 

3

4
 

 

 السؤال الثاين:
  ؟ما قيمة ص 10ص = 4

 (د  14 (ج 0.4 (ب 40 (أ
1

2
 2 

 السؤال الثالث:
  ؟قيمة ع ما 12=  3-ع 5
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 (ج 20 (ب 3 (أ
9

5
 (د 

5

9
 

 
 
 

؟السؤال     
  7و ص =  2س =   أي معادلة حتققها

 

 0ص = 7 -س 2 (ب 0ص=  2 -س 7 (أ

 9ص = 7س + 2 (د 14ص= 2س + 7 (ج
 

           :النتيجة
بينما   ٪35.7الصحيحة هي جابة كانت النسبة املئوية للطلبة األردنيني الذين اختاروا اإل

  ٪44.7كانت النسبة الدولية 
 :  كاآليتعلى البدائل املختلفة  األردنيني الطلبة  إجاابتتوزعت 
 35.7٪ وا البديل )أ( وهو اجلواب الصحيحمن الطلبة اختار. 
 20.9٪ ( )(مل يهتموا بتبديل املعامالتمن الطلبة اختاروا البديل )ب. 
 16.6٪ (اهنم مل ينتبهوا للمتغري الثاين من الطلبة اختاروا البديل )ج( )من املمكن. 
 23.2٪ (ملعامالت دون االنتباه للمتغرياتمن الطلبة اختاروا البديل )د( )مجع ا. 

 
 إرشادات عالجية

تبدوا املشكلة لدى الطلبة يف عدم القدرة على التعويض يف املعادلة وكذلك مجع احلدود 
 من املمكن أن الطالب يعتقد أنه يستطيع مجع حدين جربيني غري متشاهبني اجلربية إذ 

رّكز على تدريب الطلبة على طريقة التعويض يف احلدود اجلربية إبعطاء تدريبات على  -
 التعويض مثل : 

 

 ابلتعويض مبتغريين معادلة حل / مبتغريين املعادالت
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  3س إذا كانت س= 9ما قيمة  
  5ص =  إذا كانت ص4ما قيمة  
  4ع إذا كانت ع = 2 -ما قيمة  
  6 -س إذا كانت س =  7 -ما قيمة  
 انتقل إىل املقادير اجلربية : -

  = 5 ، ص = 3ما قيمة س +ص ، إذا كانت س  
  8 -و ص=  1ص إذا كانت س =  2 -ما قيمة س  
  6، ص =  2ص إذا كانت س = 2 -س  6ما قيمة   
واطلب من الطلبة التعويض يف قيمة س و ص املعطاة يف  انتقل إىل سؤال الدراسة -

 املطروحة يف البدائل األربعة املعادالت 
 كلف الطلبة حل األسئلة املشاهبة. -
 انقش األسئلة املشاهبة وحتقق من أن الطلبة قد متكنوا من احلل  -
ليعتاد الطلبة على احلل  طلب من الطلبة حل األسئلة املشاهبة واسئلة أخرى شفوايا -

 بشكل أسرع
 

 أسئلة مشاهبة
 ؟5و ص =  3أي معادلة حتققها س =  السؤال األول: 

 

 0ص = 5 -س 3 (ب 0ص= 3 -س 5 (أ

 8ص = 5س + 3 (د 15ص= 3س + 5 (ج
 

 ؟4و ص=  1أي معادلة حتققها س =  السؤال الثاين:
 

 4س + ص = 3 (ب 3ص = 3 -س 2 (أ

 1ص = 2 -س 3 (د 14ص = 3س + 2 (ج
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 ؟8، ل=  0أي معادلة حتققها ع= السؤال الثالث: 
 

 8ع + ل = 2 (ب 8ل =  -ع  (أ

 7ل = 2ع + 5 (د 6=  ل2ع +3 (ج

 

؟السؤال     
 

8

12
    =24

2ن  
 

  ؟ما قيمة ن
 ..............ن =  

 

           :النتيجة
صحيحة هي إجابة هذا السؤال  أجابوا عنكانت النسبة املئوية للطلبة األردنيني الذين 

  ٪29.9، بينما كانت النسبة الدولية  12.4٪
 :كاآليتالطلبة األردنيني   إجاابتتوزعت 
 0.9٪  وا قيمة املقام ومل السؤال بشكل جزئي أي اهنم حسب أجابوا عنمن الطلبة

 .جيدوا قيمة ن
 75.1٪  م غري صحيحةإجاابهتمن الطلبة كانت. 
 10.9٪  مإجاابهتمن الطلبة قاموا ابحملاولة مث شطبوا. 
 0.6٪ من الطلبة مل يصلوا للسؤال. 

 

 عالجية إرشادات
يالحظ من خالل النتائج الضعف الشديد يف حل التناسب والذي يعتمد على الكسور 

 املتكافئة مث على حل معادلة خطية مبتغري واحد 

 

 التناسب يف جمهول قيمة/  التناسب
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عاجل مشكلة الضعف يف الكسور املتكافئة من خالل أمثلة متدرجة يف الصعوبة مث  -
 د جربي االنتقال إىل كسور حتتوي على متغري جمهول مث كسور حتتوي على ح

  اآلتيةاطرح االسئلة 
  : أييتأعط كسرا مكافئا لكل مما  -
2

5
   ،3

8
   ،7

12
  

 حل التناسبات اآلتية :
5

9
 =  

15

8    س

4=  س

5
   

ن
12

  =4

16
 

بنّي للطلبة أن التناسب ميكن أن حيل عن طريق الضرب التباديل فمثال :يف التناسب  -
مث حنل املعادلة  135س = 5أي أن  9×  15س = ×  5األول يتم الضرب هكذا : 

  27اخلطية مبتغري واحد فينتج : س = 
  ؟اسال الطلبة هل تستطيع احلل بطريقة أخرى -

5 بنّي أن ذلك يتم عن طريق الكسور املتكافئة أي أن -

9
  = 

15

27
)بضرب البسط واملقام  

  27إذن س = , ( 3ابلعدد 
 اطلب من الطلبة حل ابقي التدريبات أعاله  -

8  الطلبة حل سؤال الدراسةكلف  -

12
  = 24

2ن 
 

الضرب أو ( 3الكسر األول يف  رب بسط ومقامعن طريق الكسور املتكافئة )أي ض       
 التباديل 

 كلف الطلبة حل األسئلة املشاهبة. -
 أسئلة مشاهبة

3 السؤال الثاين:

5
  =18

 6ن 
  

  ؟ما قيمة ن

 ...........ن =
 

7 السؤال األول:

9
 = 

 3س

27
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..........س =  ؟ما قيمة س 

12 السؤال الثالث:

 7س
  =3

7
  

 ؟ما قيمة س
 ..........س =

 

؟السؤال     
 س   - 1=  ع  + س ، 1ص = 

 

  ؟ما قيمة ص + ع (أ 
 ...........................:جابة اإل 

 

  ؟ع -ب( ما قيمة ص  
 ...........................:جابة اإل 

 

           :النتيجة
صحيحة على الفرع أ من هذا إجابة  أجابواكانت النسبة املئوية للطلبة األردنيني الذين 

الطلبة األردنيني   إجاابتتوزعت ،  ٪37.8بينما كانت النسبة الدولية  ٪25.0السؤال هي 
 :كاآليت
 59.5٪  م على هذا الفرع غري صحيحةإجاابهتمن الطلبة كانت. 
 14.1٪  م مشطوبةإجاابهتمن الطلبة قاموا ابحملاولة وكانت. 
 7.9٪  صحيحة على الفرع بإجابة  أجابوامن الطلبة. 
 20.1٪  م جزئية ولكنها غري صحيحةإجاابهتمن الطلبة كانت. 
 53.8٪  م غري صحيحةإجاابهتمن الطلبة كانت. 
 16.9٪ جابةمن الطلبة حاولوا مث شطبوا اإل. 

 

 إرشادات عالجية

 

 بينهما والفرق جربيني مقدارين مجع / اجلربية املقادير
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من خالل مراجعة نتائج الطلبة نالحظ أن هناك ضعف يف مجع مقدارين جربيني واملشكلة 
 األكرب يف طرح املقادير اجلربية أي أن الطلبة ال يستطيعون التعامل مع اإلشارات 

 املقادير اجلربية وابدأ أبمثلة بسيطة مثل :  الطلبة على املزيد من مجع وطرحدّرب  -
 بني للطلبة أننا جنمع احلدود اجلربية املتشاهبة معا وجنمع  4س+ و 3س+ امجع

 األعداد معا 
  + 5س + 4 -س 3ما انتج مجع  س  
  1-س + س  - 1جد انتج  
 1 -س  و س  - 1 ما العالقة بني  
  = 1 -وما قيمة س  ؟س - 1، فما قيمة  9إذا كانت س  
 كلف الطلبة حل سؤال الدراسة وانقشه :  -

  ؟ما قيمة ص + ع
  2س=  - 1+ س +  1ص + ع =  

  ؟ع -ما قيمة ص 
 س2+ س+ س =  1 - 1=  (س - 1) -+ س(  1)ع =  -ص  
 كلف الطلبة حل األسئلة املشاهبة. -

 

 أسئلة مشاهبة
 س   و 2 - 3ص =  السؤال الثاين: 

  3س + 2ع = 
  ؟ما قيمة ص + ع (أ 

 .......................:جابة اإل  
 ؟ع -ما قيمة ص  (ب

 .......................:جابة اإل
 

 س   و 5 - 6ل = السؤال األول: 
 + س  2م =  

  ؟ل + م ما قيمة أ(
 ........................:جابة اإل  

  ؟ل -ما قيمة م   (ب
........................:جابة اإل  

 س   - 4ع =  س  و  + 4ص =  السؤال الثالث:
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 ؟ع2ص + 2ما قيمة  (أ 
 ...........................:جابة اإل  

 ؟ع2 -ص 2ب(  ما قيمة   
 ...........................:جابة اإل

 
 

؟السؤال     
 ؟" 8 - ≥س  - 1سؤال مشابه: أي من اآليت يكافئ   " 

 

 9-  ≤  س (د 9-  ≥  س (ج 9  ≥  س (ب 9  ≤  س (أ
 

           :النتيجة
مشابه هي  عن سؤالالصحيحة جابة كانت النسبة املئوية للطلبة األردنيني الذين اختاروا اإل

  ٪23.2، بينما كانت النسبة الدولية  16.8٪
 :  كاآليتالطلبة على البدائل املشاهبة   إجاابتتوزعت 
 16.8٪  الصحيح البديل وهو( أ) البديلمن الطلبة اختاروا. 
 27.0٪ لسالبة وضرورة قلب من الطلبة اختاروا البديل )ب( )عدم االنتباه لإلشارة ا

  .(رمز املتباينة
 39.2٪  من الطلبة اختاروا البديل )ج( )الضرب يف العدد السالب على طريف

 .(باينةاملت
 13.8٪  الثاين من الطلبة اختاروا البديل )د( )اخلطأ يف عدم تغيري إشارة الطرف

 .عند الضرب ابلعدد السالب(
 3.1٪  مإجاابهتمن الطلبة حذفوا. 
 0.2٪ من الطلبة مل يصلوا للسؤال. 

 

 إرشادات عالجية

 

 خطية متباينة حل/  املتباينات
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 : أييتتوزعت أخطاء الطلبة على ما 
  عدم تغيري رمز املتباينة عند الضرب يف عدد سالب 
  عدم تغيري اشارة السالب عند الضرب يف عدد سالب 
  عدم تغيري اإلشارة السالبة ورمز املتباينة وهو اخلطأ الذي وقع فيه العدد األكرب من

 الطلبة 
 الضرب يف العدد السالب مثل :اكتب امثلة على أعداد تبني من خالهلا أتثري  -

ما التغيري الذي  (5 -  > 3 -) ؟ماذا تستنتج 1 -اضرب يف  5  < 3:  تعلم أن
  ؟وما التغيري الذي حصل إلشارة العددين  <حصل على رمز 

 طبق ذلك على احلدود اجلربية : 
 9 - >س  -فإن        9 < إذا كانت  س  
  عند الضرب يف عدد سالب ) 4  ≥ص  -فإن      4 - ≤إذا كانت ص

 (تتغري إشارة الطرفني ويقلب رمز املتباينة
 أعط الطلبة مزيد من التمارين إن لزم األمر  -
 اطلب من الطلبة حل السؤال املشابه وانقش معهم خطوات احلل : -

   8 - ≥س  - 1
  9-  ≥س   -من الطرفني فنحصل على   1احلل : نطرح العدد 

مع لفت انتباه الطلبة لتغري إشارة   9  ≤س   فنحصل على  1 -نضرب ابلعدد 
 العدد يف طريف املتباينة وقلب رمز املتباينة 

 كلف الطلبة حل األسئلة املشاهبة. -
 

 أسئلة مشاهبة
 ؟" 6 - ≤س  - 9أي من اآليت يكافئ "  السؤال األول:

 

- ≥  س (ج 15 ≥  س (ب 15 ≤  س (أ
15 

- ≤  س (د
15 
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 ؟" 2 - ≤  8 -أي من اآليت يكافئ " ع  السؤال الثاين:
 

 6 ≤ ع  (د 6 ≥ ع  (ج 10- ≥  ع (ب 10- ≤ ع  (أ
 

 ؟" 10 -  ≥س  3 - 5أي من اآليت يكافئ "  السؤال الثالث:
 

 5 ≤ س  (د 5 ≥  س (ج 5- ≥  س (ب 5- ≤  س (أ
 
 

؟السؤال     
  ؟سالب ميله الشكل يف املستقيمات أي

 
 ل (أ

 م (ب
 و (ج

 ك (د
 
 

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

 . ٪32.6بينما كانت النسبة الدولية  16.7٪
 إرشادات عالجية

الطلبة أن معظمهم غري قادرين على حتديد امليل للخط املستقيم  إجاابتيالحظ من خالل 
 .سالباأو ومىت يكون موجبا 

 بنّي للطلبة حاالت اخلطوط املستقيمة وميلها من خالل أمثلة مرسومة مثل : -
  

 

 املستقيم اخلط ميل إشارة حتديد/  املستقيم للخط البياين التمثيل
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سالبا أبخذ نقطتني على املستقيم وإجياد أو مث بنّي طريقة حساب امليل ومىت يكون موجبا  -

الفرق بني إحداثيي الصادات وإحداثيي السينات وقسمة فرق الصادات على فرق 
 السينات.

 مثال : ما ميل اخلط املرسوم أدانه :
 (0،  0و ) (3،  4خذ نقطتني على املستقيم مثل )

  3الفرق بني اإلحداثيني الصاديني = 
 4الفرق بني اإلحداثيني السينيني = 

3امليل = 

4
  

                                                              وهكذا اطرح املزيد من األمثلة 
 
 
 
 

 اطلب من الطلبة حل السؤال املشابه لسؤال الدراسة وكذلك األسئلة املشاهبة األخرى  -
 

 أسئلة مشاهبة
 أحد املستقيمات يف الشكل اآليت ميله موجب : السؤال األول: 

 
 ل (أ

 م (ب
 ن (ج

 ك (د
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 أي زوج من املستقيمات اآلتية هلما نفس امليل :  السؤال الثاين:
 ع  و  ف (أ

 ع  و ش (ب
 ز و  ش (ج

 ش و ف (د
 

إذا كانت كل وحدة مربعة يف الشبكة متثل وحدة واحدة ، فإن املستقيم  السؤال الثالث:
 هو  1الذي ميله = 

 
 ل (أ

 م (ب
 ن (ج

 ك (د
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؟السؤال     
 (1 - ص) 4 - ص 6 تساوي اليت الصيغة ما:  مشابه سؤال

 

 4+  ص 4 -ص 6 (ب 4 - ص 4 -ص 6 (أ
  1+ ص 4 -ص 6 (د 1 - ص 4 -ص 6 (ج

 

           :النتيجة
 هي مشابه عن سؤال الصحيحةجابة اإل اختاروا الذين األردنيني للطلبة املئوية النسبة كانت

  ٪35.4 الدولية النسبة بلغت بينما 25.2٪
  : كاآليت  املشاهبة البدائل علىاألردنيني  الطلبة إجاابت توزعت
 8.0٪ (املضروبني العددين إلشارة االنتباه عدم)( أ) البديل اختاروا الطلبة من. 
 25.2٪ الصحيح البديل وهو( ب) البديل اختاروا الطلبة من. 
 47.0٪ (لإلشارة االنتباه وعدم الضرب توزيع عدم)( ج) البديل اختاروا الطلبة من. 
 17.4٪ (الضرب توزيع عدم) (د) البديل اختاروا الطلبة من. 

 
 إرشادات عالجية

 األعداد ضرب عملية ويف القوس على الضرب توزيع عملية يف الطلبة عند املشكلة ظهرت
  .السالبة

  اجلربية احلدود على أيضا ينطبق وما الصحيحة األعداد بضرب الطلبة تذكري من بد ال وهنا

 

 املكافئة الصيغة/  اجلربية الصيغ
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 : املشاهبة لألسئلة االنتقال قبل البسيطة األمثلة خالل من الضرب على الطلبة دّرب -
  : مثل بتدريبات الطلبة زّود -

 = 9 -× 3-:  انتج جد
-5 × 8 = 
 = س × 7-
 = س - × 4-

 : مثل اجلمع على الضرب توزيع بعملية الطلبة ذّكر -
4 (6 + 10)  = 4  ×6 + 4 × 10  
  15+  س3=   (5+  س) 3
  16 - س 8=  (2 - س) 8
 س 7+  14 -=  (س - 2) 7 -
  وانقشه املشابه السؤال حل الطلبة كلف -
  مجيعها املشاهبة األسئلة حل الطلبة من اطلب -
 

 أسئلة مشاهبة
 ؟(س - 1)6 - س2 تساوي اليت الصيغة ما السؤال األول:

 

 س  - 6 - س2 (ب س6 - 6 - س2 (أ
 س6+  6- س2 (د س+  6 - س2 (ج

 
 ؟(س - 2) 5 -س3 تساوي اليت الصيغة ما السؤال الثاين:

 

 س+  10 - س3 (ب س5 - 10 - س3 (أ
 س -+  10- س3 (د س 5+  10 - س3 (ج

 
 ؟(س - 2) 4 -س7 تساوي اليت الصيغة ما الثالث:السؤال 
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 8 - س8 (ب 8 -س3 (أ
 8 - س11 (د 8 - س6 (ج

 
 
 
 
 

؟السؤال     

  سؤال مشابه: ما قيمة الصيغة
أ
6

  +
ب
5

 ؟ 15-و ب =  30عندما أ =   
 

 3 (د 2 (ج 15 (ب 8 (أ
 

           :النتيجة
مشابه هي  عن سؤال اختاروا اإلجابة الصحيحةكانت النسبة املئوية للطلبة األردنيني الذين 

  ٪45.8بينما بلغت النسبة الدولية  31.6٪
 :  كاآليتعلى البدائل املشاهبة   األردنيني الطلبة إجاابتتوزعت 
 32.6٪ ل الطرح أي عدم االنتباه من الطلبة اختاروا البديل )أ( )اجلمع بد

 .(ارةلإلش
 28.9٪  )رمبا طرحوا البسط من البسط ومل ينتبهوا )من الطلبة اختاروا البديل )ب

 .(أهنا كسور
 31.6٪  وا البديل )ج( وهو البديل الصحيحمن الطلبة اختار. 
 4.2٪  )(الطرح مث القسمة على مقام الثاين)من الطلبة اختاروا البديل )د. 

 

 إرشادات عالجية

 

 كسرية  صيغة قيمة/  اجلربية الكسور
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طرح البسطني أو شيوعا عند الطلبة يف عدم التعويض ابلقيمة السالبة  كثركانت األخطاء األ
  .٪61.5وإمهال املقام حيث كانت نسبة الطلبة يف هذين البديلني 

عاجل هذين اخلطأين بتذكري الطلبة أوال أبن عليهم أن ينتبهوا للقيمة اليت سيعوض هبا يف  -
 ة األخرى املتغري وبني ذلك من خالل حل السؤال املشابه واألسئل

بنّي أن الكسور اليت حتتوي على متغري سيتم التعويض عن املتغري بقيمته وبعدها سيتعامل  -
طرحها أنخذ بعني أو مع الصيغة على أهنا كسر عادي وأن الكسور العادية عند مجعها 

 نطرح البسطني ويبقى املقام نفسه أو االعتبار املقام فإذا كان هلما املقام نفسه جنمع 
ألنه عند التعويض حنصل على  ةالة الواردة يف السؤال حيسب كل كسر على حديف احل

 نطرح أو عدد صحيح مث جنمع 
 .اطلب من الطلبة حل السؤال املشابه وانقش األخطاء اليت ارتكبها الطلبة -
 كلف الطلبة حل األسئلة املشاهبة. -

 

 أسئلة مشاهبة

  ما قيمة الصيغة السؤال األول:
س
8

  +
ص
6

 ؟ 36 -و ص =  24عندما س=   
 

 8- (د 3 (ج 9 (ب 3- (أ
 
 

ما قيمة الصيغة  السؤال الثاين:
س
4

  +
ص
5

 ؟ 25 -و ص = 20عندما س=   
 

 1 (د 10 (ج صفر (ب 1- (أ
 
 

  ما قيمة الصيغة السؤال الثالث:
2س

6
 -  

ص
8

 ؟16 -و ص = 18عندما س=   
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 1 (د 8 (ج 4 (ب 5 (أ
  

 
 
 
 
 
 
 

؟السؤال     
( س°)سؤال مشابه: هناك مقياسني لدرجة احلرارة معتمدين يف العامل ومها السيلسيوس 

 ف( °)والفهرهنايت 
9 الصيغة : ف =

5
 متثل العالقة بني املقياسني   32+  س 

 ف °إىل    س°30استعمل الصيغة لتحول 
 ف° ---------------: جابة اإل

 

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

  .٪29.6بينما بلغت النسبة الدولية  16.4٪
 :  كاآليتعلى البدائل املشاهبة   األردنيني الطلبة إجاابتتوزعت 
 66.1٪  م غري صحيحةإجاابهتمن الطلبة كانت. 
 16.9٪  م مشطوبةإجاابهتمن الطلبة كانت. 

 

 إرشادات عالجية

 

 والفهرهنايت السيلسيوس بني التحويل/  ابملتغريات التعويض على تطبيق
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يظهر من خالل النتائج أن معظم الطلبة ال يتمكنون من التعويض يف صيغة خطية تربط بني 
 .متغريين

االثنني أو عدم فهم السؤال أو قد يكون السبب هو عدم القدرة على التعامل مع الكسور 
 معا 
 عاجل ذلك بطرح أمثلة على عالقات بني متغريين مثل :  -

  = وما قيمة ص عندما  4فما قيمة ص عندما س =  .1س + 5إذا كانت  ص ،
  2-س = 

 = 1 اذا كانت ع

3
  9جد ع عندما م =  .4م +  

 = 3 إذا كانت  ل

4
  16جد ل عندما ن =  .5 -ن  

  = 3إذا كانت ل

4
، اكتب صيغة تعرب عن ن  1جد قيمة ن عندما ل =  .5 -ن  

 بداللة ل 
اطلب من الطلبة حل السؤال املشابه وانقشه بعد أن تطلب من الطلبة صياغته بلغتهم  -

 اخلاصة مث تلخيص املعطيات واملطلوب 
 كلف الطلبة حل األسئلة املشاهبة. -

 

 أسئلة مشاهبة

9  إذا كانت الصيغة : ف = السؤال األول:

5
متثل العالقة بني درجة احلرارة    32+  س 

 إىل فهرهنايت  س°25والفهرهنايتية ، حّول  السلسيوسية
 ف° ----------------------:  جابةاإل

 
9  إذا كانت الصيغة : ف = السؤال الثاين:

5
  س°ف إىل °50حّول  . 32+  س 

 س° -----------------: جابة اإل 
 

 س°ف   إىل  °اذكر صيغة حتّول  السؤال الثالث:
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 ---------------: جابة اإل
 

ز إحدى معادالت احلركة بتسارع ×+ ت  1= ع 2إذا كانت الصيغة : ع الرابع: السؤال
هي السرعة االبتدائية ، ت هي التسارع ، ز هو الزمن  1هي السرعة النهائية ، ع 2اثبت ، ع

 = صفر  2اثنية ، ع 1م / ث ، بزمن  10، جد تسارع قذيفة سرعتها االبتدائية 
 2م/ث -------------: جابة اإل

 
 
 

؟السؤال     
 :اكتب العبارة اآلتية سؤال مشابه:

  ص( 2 -ع 4)+  (ص 3ع + 6) - (ص 4ع + 3)
 أببسط صورة ممكنة

 ..........................اإلجابة:
 

           :النتيجة
، ٪ 7.4صحيحة عن السؤال إجابة  أجابوابلغت النسبة املئوية للطلبة األردنيني الذين 

 ٪18.4الصحيحة  جاابتالنسبة الدولية لإلوبلغت 
 :كاآليتالطلبة األردنيني   إجاابتتوزعت 
 7.4٪  صحيحة.إجابة أجاب 
 6.4٪ مل يوزعوا الطرح. 
 73.5٪   أو ممسوح، أو غري صحيحة )مبا يف ذلك حل مشطوب، إجابة كتب أية

 .حل ال يتفق مع املطلوب(أو ، مقرؤهغري أو  -خرابيش -خطوات مشوشة
 12.2٪ حذف السؤال. 
 0.5٪ مل يصل إىل السؤال. 

 

 صورة أببسط جربي تعبري كتابة  /اجلربية التعابري
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صحيحة أدىن من النسبة إجابة عن السؤال  أجابوانالحظ أن نسبة الطلبة األردنيني الذين 
 الدولية.

 إرشادات عالجية
اجلربية املتشاهبة.   مفهومي معامل احلد اجلربي و احلدود السؤال التعامل معإجابة تتضمن 

كما تتضمن عمليات توزيع الضرب على اجلمع، ومجع األعداد الصحيحة وطرحها ، 
والظاهر أن ضعف الطلبة األردنيني ببعض هذه العناصر أدى إىل تدين نسبة من أجاب عن 

يتوقع أن  اآلتيةبصورة صحيحة. إن مناقشة أسئلة مشاهبة مع الرتكيز على اإلجراءات  السؤال
 له مردود إجيايب على متكن الطلبة من حل مثل هذا السؤال:يكون 
 مراجعة الطلبة مبفهومي معامل احلد اجلربي ، واحلدود اجلربية املتشابه من خالل أمثلة. -
الطلب إىل الطلبة إعطاء أمثلة على كل من احلد اجلربي واحلدود اجلربية املتشاهبة مع  -

 (؟جربي؟ وملاذا هذان حدان جرباين متشاهبانملاذا هذا حد )م إجاابهتتكليفهم بتربير 
مراجعة الطلبة بعملية توزيع الضرب على اجلمع من خالل أمثلة عددية أوال، و حدود  -

 جربية بعد ذلك.
 املشار إليها سابقا. اإلجراءات العامة يف التدريستطبيق  -
 

 

 أسئلة مشاهبة
 السؤال األول:

 اكتب العبارة اآلتية
 ص(3 -س2) ( +ص3 -س8) -( ص7س+ 5)

 أببسط صورة ممكنة.
 ..........................اإلجابة:

 

 :السؤال الثاين
 اكتب العبارة اآلتية

 و( 8 -ك  3) -( و 4 -ك 2) و( + 3 -ك  7)
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 أببسط صورة ممكنة.
 ..........................اإلجابة:

 

 السؤال الثالث:
 اكتب العبارة اآلتية

 ط( 2 -)ل  - ل( - ط 8) -( ط 7ل +  9)
 أببسط صورة ممكنة.

 ..........................اإلجابة:
 

 

؟السؤال     
 :مشابه سؤال

 
 

 

 مكافئ لقطع رسم من والصادي السيين اإلحداثي كتابة/ البياين التمثيل
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 استخدم الرسم البياين إلمتام اجلدول اآليت:
 3  2- س

  3-  ص
 
 
 
 
 
 

           :النتيجة
، ٪ 12.6الصحيحة عن السؤال جابة اإل أجابوابلغت النسبة املئوية للطلبة األردنيني الذين 

 .٪24.5الصحيحة  جاابتالنسبة الدولية لإلوبلغت 
 :كاآليتالطلبة األردنيني   إجاابتتوزعت 
 12.6٪  صحيحة.إجابة أجاب 
 79.4٪   أو ممسوح، أو غري صحيحة )مبا يف ذلك حل مشطوب، إجابة كتب أية

 .حل ال يتفق مع املطلوب(أو ، مقروءةغري أو  -خرابيش -خطوات مشوشة
 7.3٪ حذف السؤال. 
 0.7٪ مل يصل إىل السؤال. 

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

 إرشادات عالجية
السؤال كتابة اإلحداثي السيين مبعرفة اإلحداثي الصادي وابلعكس اعتمادا إجابة تتضمن 

عنه بصورة صحيحة  أجابواعلى منحى القطع املكافئ، ومع سهولة السؤال إال أن نسبة من 
من الطلبة حذف السؤال ، إن  ٪7.3من الطلبة األردنيني كانت متدنية ، إىل جانب أن 
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ل مكثف يعد مبثابة حماولة جيدة لتحسني نسبة الطلبة تعريض الطلبة ملثل هذا السؤال بشك
 :أييتمثله مع مراعاة ما  الذين جييبون بصورة صحيحة عن

 مراجعة الطلبة ابملفاهيم املتصلة ابملستوى اإلحداثي : احملور السنيي واحملور الصادي، -
  .الزوج املرتب، اإلحداثي السيين واإلحداثي الصادي،

 املشار إليها سابقا يف التدريساإلجراءات العامة تطبيق  -
 
 
 
 
 

 أسئلة مشاهبة
 السؤال األول:

 
 استخدم الرسم البياين إلمتام اجلدول اآليت:

 3  1 س
  3-  ص

 

 السؤال الثاين:
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 استخدم الرسم البياين إلمتام اجلدول اآليت:

 1  2- س
  2  ص

 
 السؤال الثالث:

 
 

اآليت:استخدم الرسم البياين إلمتام اجلدول   
 5-   س

  4 0 ص
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؟السؤال     
 .2و ب =   5أ = 

 ب(؟ -)أ 3 -ب 2ما قيمة أ
 ..........................اإلجابة:

 
           :النتيجة

، ٪ 15.7الصحيحة عن السؤال جابة اإل أجابوابلغت النسبة املئوية للطلبة األردنيني الذين 
 ٪32.1الصحيحة  جاابتالنسبة الدولية لإلوبلغت 

 :كاآليتالطلبة األردنيني   إجاابتتوزعت 
 15.7٪  صحيحة.إجابة أجاب 

 

 جربي ملقدار  العددية القيمة /اجلربية املقادير
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 73.6٪   أو ممسوح، أو غري صحيحة )مبا يف ذلك حل مشطوب، إجابة كتب أية
 .املطلوب(حل ال يتفق مع أو ، مقروءةغري أو  -خرابيش -خطوات مشوشة

 10.5٪ حذف السؤال. 
 0.2٪ مل يصل إىل السؤال. 

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

 إرشادات عالجية
السؤال عمليات : تربيع عدد، وضرب عدد يف آخر، وطرح عدد من آخر، إجابة تتضمن 

وتوزيع الضرب على الطرح، ورمبا يعاين بعض الطلبة من ضعف يف هذه العمليات، إضافة إىل 
تنظيم تنفيذها مهارة قد يفقدها أو التسلسل يف تنفيذها، والتسلسل يف تنفيذ العمليات 

 ة أسئلة مشاهبة يتم الرتكيز على:بعض الطلبة. ويف ضوء ذلك وعند مناقش
مراجعة الطلبة يف حساب مربع عدد من خالل مناقشة أمثلة عددية كما أشري إىل ذلك  -

 سابقا.
 الطرح.أو مراجعة الطلبة يف عملية توزيع الضرب على اجلمع  -
توجيه الطلبة لرتتيب تنفيذ سلسلة من العمليات قد يتضمنها حل سؤال ما من خالل  -

 شابه لسؤال الدراسة.مناقشة سؤال م
 املشار إليها سابقا اإلجراءات العامة يف التدريستطبيق  -
 

 أسئلة مشاهبة
 السؤال األول:

 4و ب =   3أ = 
 أ(؟ –)ب 3 –ب 2أ3ما قيمة 
 ..........................اإلجابة:

 
 السؤال الثاين:
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 2و ب =   2-أ = 
   أ(؟ –)ب 3+  2ما قيمة أب

 ..........................اإلجابة:
 

 السؤال الثالث:
 4 -و ب =   3أ = 

 ب(؟ –)أ 2 – 2ب2أ 4ما قيمة 
 ..........................اإلجابة:

 
 
 
 

 

 

؟السؤال     
 سؤال مشابه:

 8( = 2)س ص + 
 ؟2(2كم يساوي )س ص + 

 

 16 (د 49 (ج 64 (ب 100 (أ
 

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

 ٪60.1الصحيحة  جاابتالنسبة الدولية لإل ، وبلغت 47.5٪
  :كاآليتعلى البدائل املشاهبة  الطلبة األردنيني  إجاابتتوزعت 

 

 جربي ملقدار العددية القيمة /اجلربية املقادير
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 1.1٪ )اختار )أ. 
 47.5٪ اختار )ب( البديل الصحيح. 
 11.5٪ )اختار )ج. 
 29.2٪ .)اختار )د 
 2.6٪ حذف السؤال. 
 0.1٪ مل يصل إىل السؤال. 

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

 

 إرشادات عالجية
سهل، لكن املشكلة للطلبة هي يف  عدد، ولذا يبدو أن السؤال السؤال تربيعإجابة تتضمن 

الصورة اليت ظهر فيها السؤال وتسرع الطلبة وعدم فهمهم له، فجاءت نسبة البديل د عالية 
. إن مناقشة أسئلة 8يف  2ظنا من الطلبة أن اجلواب هو يف ضرب  ٪29.2 نسبيا إذ بلغت

 مشاهبة جيب أن يرتافق مع:
 دم التسرع يف اإلجابة.توجيه الطلبة لفهم السؤال واملطلوب فيه وع -
بني ز يذلك سابقا، والرتكيز على التمي إىلمراجعة الطلبة يف حساب مربع عدد كما أشري  -

 مربع العدد وضعفه من خالل أمثلة متدرجة يف الصعوبة.
مناقشة أمثلة على إجياد قيمة عددية ملقدار جربي، وأن تكون البداية سهلة ، مثال : جد  -

، مث يتم مناقشة مثال شبيه ابلسؤال  2- ،1س عندما س= 2+ 3 يقيم املقدار اجلرب 
 أعاله.

 .املشار إليها سابقا اإلجراءات العامة يف التدريستطبيق  -
 

 أسئلة مشاهبة
 السؤال األول:

 ؟2(1 -كم يساوي )أب ,   7( = 1 -)أب 
 

 64 (د 49 (ج 36 (ب 14 (أ
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 السؤال الثاين:
 ؟2(2كم يساوي )ل ع + ,   6( = 2)ل ع + 

 

 38 (د 36 (ج 24 (ب 12 (أ
 

 السؤال الثالث
 ؟2(3 -كم يساوي )ف ق ,   4( = 3 -)ف ق 

 

 6 (د 9 (ج 16 (ب 24 (أ
 

 

 

 

 

؟السؤال     
 سؤال مشابه:

 ؟4س ×3س× ما الصيغة اليت تساوي س 
 

 12س (د 11س (ج 8س (ب 7س (أ
 

           :النتيجة
 الصحيحة عن سؤال مشابهجابة اإل بلغت النسبة املئوية للطلبة األردنيني الذين اختاروا

 .٪57.2الصحيحة  جاابتالنسبة الدولية لإل، وبلغت  47.5٪
  :كاآليتالطلبة األردنيني على البدائل املشاهبة   إجاابتتوزعت 
 26.9٪ )اختار )أ. 

 

 جربي حد تبسيط / اجلربية واملقادير احلدود
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 47.5٪ اختار )ب( وهو البديل الصحيح. 
 4.1٪ )اختار )ج. 
 20.5٪ .)اختار )د 
 0.7٪ حذف السؤال. 
 0.3٪ مل يصل إىل السؤال. 

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

 

 إرشادات عالجية
يثري تساؤالت حول فهم الطلبة  (د)،  (ج)،  (أ)الطلبة على البدائل  إجاابتتشتت 

، ومن 1وهم تقريبا ربع الطلبة أمهل س أبس  (٪26.9) (أ)لألسس ، فمن اختار البديل 
( رمبا مجع األسس وعدد السينات. ومن اختار )د( وهم مُخس ٪4.1) (ج)اختار البديل 

( السينات يف السؤال. من املستحسن أن 4×3×1( ضرب األسس )٪20.5الطلبة )
 مناقشة أسئلة مشاهبة ترتافق مع: 

 وليس جمرد صياغة رموز.مراجعة قوانني األسس أبمثلة عددية توضحها  -
تشجيع الطلبة على صياغة قوانني األسس ابلكلمات )عندما نضرب أسس أبساسات  -

 متشاهبة جنمع األسس...(.
 املشار إليها سابقا. اإلجراءات العامة يف التدريستطبيق  -

 

 أسئلة مشاهبة
 السؤال األول:

 ؟4س ×3س×  2ما الصيغة اليت تساوي س
 

 27س (د 9س (ج 12س (ب 24س (أ
 

 الثاين:السؤال 
 ؟7س ×س ×  6ما الصيغة اليت تساوي س
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 14س (د 42س (ج 21س (ب 13س (أ
 

 السؤال الثالث:
 ؟6س ×4س×  5ما الصيغة اليت تساوي س

 

 360س (د 120س (ج 18س (ب 15س (أ
 
 
 
 
 
 
 
 
 

؟السؤال     
 14 -س  6سؤال مشابه: ص = 

 "؟ 4ما قيمة "س" عندما "ص =
 

5 - (أ

3
 10 (د 3 (ج 4- (ب 

 

           :النتيجة
الصحيحة عن سؤال جابة بلغت النسبة املئوية للطلبة األردنيني الذين اختاروا اإل

 .٪64.8الصحيحة  جاابتالنسبة الدولية لإلوبلغت  ٪55.3مشابه،
 :كاآليتالطلبة األردنيني على البدائل املشاهبة   إجاابتتوزعت 
 19.9٪ )اختار )أ. 

 

 إجياد قيمة متغري مبعرفة متغري آخر يف معادلة خطية
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 11.0٪ )اختار )ب. 
 55.3٪ اختار )ج( البديل الصحيح. 
 12.1٪ .)اختار )د 
 1.3٪ حذف السؤال. 
 0.4٪ مل يصل إىل السؤال. 

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

 إرشادات عالجية
 أكثرالسؤال تعويض قيمة ص مث حل معادلة خطية إلجياد قيمة س، ومع أن إجابة تتضمن 

صحيحة عن السؤال، إال أن نسبة كبرية منهم مل جتب عنه إجابة  أجابوامن نصف الطلبة 
إىل اجلهة األخرى مع  14نقل العدد  ٪19.9 بصورة صحيحة، فمن اختار البديل )أ(

تعامل مع األعداد يف املعادلة ونسي أن  ٪11.0 (ب)اإلشارة ومل يغريها، ومن اختار البديل 
إىل اجلهة األخرى دون تغيري  4، مث نقل 14-6= 4هي معامل للمتغري س فكتب ) 4

 4وضع العدد  ٪12.1 (، ومن اختار البديل )د(4-=  14 - 10اإلشارة فأصبح لديه 
 قيمة للمتغري س.

 :أييتلذا فإن احلاجة قائمة عند مناقشة أسئلة مشاهبة ملا 
 توجيه الطلبة لقراءة السؤال ومعرفة املعطى واملطلوب بدقة. -
مناقشة الطلبة ابحلد اجلربي ومعامله من خالل أمثلة، والطلب إليهم إعطاء أمثلة على   -

 كل منهما.
 مراجعة الطلبة جبمع وطرح احلدود األعداد الصحيحة. -
 مناقشة الطلبة بتعويض قيمة مكان املتغري من خالل أمثلة. -
 املشار إليها سابقا. اإلجراءات العامة يف التدريسيق تطب -

 

 أسئلة مشاهبة
 السؤال األول:

 "؟1ما قيمة "س" عندما "ص =,  2س + 4ص = 
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 (أ
3

4
1 - (ج 3 (ب 

4
3 - (د 

4
 

 

 :السؤال الثاين
 "؟2ما قيمة "س" عندما "ص =,  س 3 - 5ص = 

 

7 -  (ب 1 (أ

3
7 (ج 

3
 5 (د 

 

 :السؤال الثالث
 "؟4= ما قيمة "س" عندما "ص,  س 2 - 7ص = 

 

 (أ
3

2
11   (ب 

2
11 - (ج 

2
3 - (د 

2
 

 
 
 

؟السؤال     
 سؤال مشابه:

 1 -س  6ما ميل اخلط املستقيم ص = 
 

 6 (د 1 (ج 1- (ب 6- (أ
 

           :النتيجة
الصحيحة عن سؤال جابة بلغت النسبة املئوية للطلبة األردنيني الذين اختاروا اإل

 .٪31.4الصحيحة  جاابتالنسبة الدولية لإل، وبلغت ٪ 33.4مشابه
 :كاآليتعلى البدائل املشاهبة  الطلبة األردنيني  إجاابتتوزعت 
 21.9٪  أ(اختار(. 
 25.4٪ )اختار )ب. 

 

 املستقيم اخلط ميل حتديد/املستقيم اخلط معادلة
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 16.6٪ )اختار )ج. 
 33.4٪ اختار )د( البديل الصحيح. 
 2.4٪ حذف السؤال. 
 0.4٪ مل يصل إىل السؤال. 

 
صحيحة أعلى إجابة عن السؤال  أجابوانالحظ أن نسبة الطلبة األردنيني الذين مالحظة: 

بسيط ومباشر، وأن  عن سؤالالطلبة  إجاابتمن النسبة الدولية، لكن ابلنظر إىل تشتت 
عنه بصورة صحيحة ال يبعث على االرتياح فال بد لتحسني هذه النسبة  أجابواثلث الطلبة 

اإلجراءات العامة يف ابملزيد من مناقشة أسئلة متنوعة على حتديد ميل املستقيم. وتطبيق 
 املشار إليها سابقا. التدريس

 
 
 

 أسئلة مشاهبة
 :السؤال األول

 15 -س  4ما ميل اخلط املستقيم ص = 
 

 9 (د 4 (ج 4- (ب 9- (أ
 

 :الثاين السؤال

 س 3 - 2ما ميل اخلط املستقيم ص = 
 

(−2) (ج 3- (ب 2- (أ

3
 (د 

(3−)

2
 

 
 :السؤال الثالث
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  12س=  6 -ص  3ما ميل اخلط املستقيم 
 

 6- (د 2- (ج 6 (ب 2 (أ
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 ت ط ب يق/اجلرب
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؟السؤال     
يزور صف من الطلبة متحفاا. تكلف وجبة الغداء للطلبة مجيعهم ب زداا، ويبلغ سعر تذكرة 

 زدات لكل طالب. وهناك ج طالباا يف الصف. 4دخول املتحف 
 الكلية للرحلة د زداا. فما هو قانون حساب د؟ تبلغ التكلفة

 4د = ب +  (أ
 ج4د = ب +  (ب

 د = ب + ج (ج
 4× د = )ب + ج(  (د

 
           :النتيجة

٪ يف حني كانت 37.6الصحيحة جابة كانت النسبة املئوية للطلبة األردنيني الذين اختاروا اإل
 ٪.53.3النسبة الدولية 

 :كاآليتعلى البدائل  األردنيني الطلبة  إجاابتتوزعت 
 13.5 من الطلبة اختاروا البديل )أ( )أي أهنم مل يضربوا سعر التذكرة الواحدة بعدد ٪

 الطلبة(.
 37.6.من الطلبة اختاروا البديل )ب( وهو الصحيح ٪ 
 10.2 من الطلبة اختاروا البديل )ج( )مل ينتبهوا لسعر التذكرة الذي جيب أن يضرب ٪

 بعدد الطلبة(.
 36.1لطلبة اختاروا البديل )د( )أي مجعوا تكلفة الغداء إىل عدد الطلبة(.٪ من ا 
 2.3 م.إجاابهت٪ من الطلبة حذفوا 
 0.3.من الطلبة مل يصلوا للسؤال ٪ 

 
 

                                                           
  زد : وحدة نقد مثل الدينار في األردن 

 

 التكلفة حساب قانون /اجلربية التعابري
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 إرشادات عالجية
مل يفهموا معطيات السؤال حيث  همالطلبة، تبني أن هناك عدد ال أبس به من إجاابتمن خالل 

٪ من الطلبة عربوا عن التكاليف جبمع عدد الطلبة إىل تكلفة الغداء لذلك البد من 36.1أن 
 إعادة اخلطوات اليت يتم تدريب الطلبة عليها عند حل املسألة وتتلخص ب :

 قراءة املسألة بتأين وتفسري كل مجلة على حدة وميكن كتابة املسألة على شكل خطوات -
 مثل:

  ( مثن وجبة الغداء كاملة  ) 
 ( سعر التذكرة الواحدة   ) 
 ( عدد الطلبة   ) 

 التكلفة = مثن الغداء للجميع + مثن التذاكر للجميع
 ل 6ت = س + 

بنفس الطريقة يتم تدريب الطلبة على املسائل املشاهبة والرتكيز على قراءة الطالب للمسألة  -
 وصياغتها بلغته اخلاصة.

 
 مشاهبةأسئلة 

قام جمموعة من الطلبة برحلة للمدينة الرتفيهية، بلغت قيمة وجبة الغداء للطلبة  السؤال األول:
داننري، وكان عدد الطلبة ص، بلغت  3مجيعهم س ديناراا، وكان سعر التذكرة لكل طالب 

 التكلفة الكلية ت ديناراا. فما قانون حساب ت؟
 3ت = س +  (أ

 ص3ت = س +  (ب
 ت = س + ص (ج

 3× + ص( ت = )س  (د
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اشرتى اتجر جمموعة من القمصان وكان مثنها س ديناراا واشرتى أحذية بسعر  السؤال الثاين:
داننري، إذا كان عدد األحذية هو ل، وكانت التكلفة الكلية ص، فما هو  6احلذاء الواحد 

 قانون حساب ص؟
 

 6ص = س +  (أ
 ص = س + ل (ب

 6× ص = )س + ل(  (ج
 ل 6ص = س +  (د

 
 3فع يوسف س قرشاا اشرتاك شهري هلاتفه، إذا كانت تكلفة الدقيقة الواحدة يد السؤال الثالث:

قروش، وكانت عدد الدقائق اليت جيريها شهرايا مبعدل ص دقيقة، وتبلغ التكلفة الشهرية ع قرشاا، 
 .؟فما هو قانون حساب ع )دون رسائل(

 

 ع = س + ص (أ
 3× ع = )س + ص(  (ب

 ص3ع = س +  (ج
 3ع= س +  (د

 
داننري للتذكرة  5يف إحدى املبارايت، مت بيع س تذكرة من الدرجة األوىل بسعر  السؤال الرابع:

الواحدة، ومت بيع ص تذكرة من الدرجة الثانية بسعر ل للتذكرة الواحدة، إذا كانت ج متثل املبلغ 
 الذي مت حتصيله من بيع هذه التذاكر، فما هو قانون حساب ج؟

 

 س + ل ص5ج =  (أ
 ج = س + ص (ب

 س + ص5ج=  (ج
 5× = )س + ص( ج  (د
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؟السؤال     
 2و ع >  3س < 

 أي قيم س و ع حتقق هذا الشرط؟
 

 1-، ع = 2س =  (أ
 2، ع = 3س =  (ب

 2، ع = 4س =  (ج
 1-، ع = 5س =  (د

 
           :النتيجة

السؤال الصحيحة على هذا جابة كانت النسبة املئوية للطلبة األردنيني الذين اختاروا اإل
 ٪.52.9٪ يف حني بلغت النسبة الدولية 38.8

 على البدائل املختلفة كما أييت:األردنيني الطلبة  إجاابتتوزعت 
 12.5 أو ٪ من الطلبة اختاروا البديل )أ( )قد يكون السبب عدم متييز إشارة أكرب

 أصغر(.
 35.3 املساواة ٪ من الطلبة اختاروا البديل )ب( )قد يكون السبب اعتقادهم أن

 متضمنة(.
 10.6.)من الطلبة اختاروا البديل )ج ٪ 
 38.8البديل الصحيح. البديل )د( وهو ٪ من الطلبة اختاروا 
 2.3 م مشطوبة.إجاابهت٪ من الطلبة كانت 
 0.5.من الطلبة مل يصلوا للسؤال ٪ 

 
 
 

 

 معا متباينتني حل / املتباينات
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 إرشادات عالجية
 :أييتمبا  من خالل استعراض نتائج الطلبة ميكن تشخيص نقاط الضعف عند الطلبة

  عدم إدراك معىن إشاريت < و > )بعض الطلبة ال مييزون أيها تعين أكرب وأيها تعين
 أصغر(.

 .ضعف يف ترتيب األعداد الصحيحة 
 .عدم متييز اإلشارات اليت تتضمن املساواة واليت ال تتضمن املساواة 
  )أو(. الربطأداة أو عدم فهم اجلملة اليت حتتوي على عبارة تتضمن أداة الربط )و( 
 :يتم معاجلة ذلك إبعطاء الطلبة تدريبات تتضمن 
 ترتيب األعداد احلقيقية مثل: -

 رتب األعداد اآلتية من األصغر إىل األكرب
-6 ،2 ،0 ،1.5 ،-2.5. 
ولتسهيل ذلك على الطلبة يبني هلم أن  ≤، ≥توضيح معىن اإلشارات، <، >،  -

تتضمن مساواة  ≤، ≥صغر، وأن العدد الذي يقع عند زاوية اإلشارة يكون هو األ
 .5تعين أن س ميكن أن تساوي  5 ≤بني األعداد مثل س 

توضيح معىن اجلملة اليت حتتوي على أداة الربط )و( وأهنا جيب أن حتقق الشرطني  -
 معاا.
 رح أسئلة مثل: ط -

اذكر بعض القيم ل س و ص اليت حتقق الشرط مث  3، ص < 2إذا كانت س > 
 .أسئلة مشاهبةإعطاء 
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 أسئلة مشاهبة
 ؟أي قيم س و ص اآلتية حتقق هذا الشرط,  1، ص > 5س <   السؤال األول:

 

 1-، ص = 1س =  (أ
 1، ص = 5س =  (ب

 1، ص = 6س =  (ج
 1-، ص = 7س =  (د

 
 ؟قيم ل و ع اآلتية حتقق هذا الشرط، أي 4، ع > 2إذا كانت ل <  السؤال الثاين:

 

 4، ع = 2ل =  (أ
 4، ع = 3ل =  (ب

 3، ع = 1ل =  (ج
 2، ع = 5=  ل (د

 
 ، أي قيم م  و ن اآلتية حتقق هذا الشرط؟8، ن > 2-إذا كانت م < السؤال الثالث: 

 

 8، ن = 3-م =  (أ
 4، ن = 3-م =  (ب

 6، ن = 1-م =  (ج
 8، ن = 1م =  (د
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؟السؤال     

6.5 -الصيغة د = س 

1000
 السلسيوسية.تعطي درجة احلرارة  ع  

د يف موقع يرتفع ع مرتاا فوق سطح البحر حينما تكون درجة احلرارة عند سطح البحر س درجة 
م حينما تكون درجة احلرارة  1000سلسيوسية، كم تبلغ درجة احلرارة على قمة جبل ارتفاعه 

 درجة سلسيوسية؟ 24.5عند سطح البحر 
 سية.درجة سلسيو  ..........................اإلجابة:

 

           :النتيجة
إجابة السؤال  أجابوا عنيف سؤال مشابه، كانت النسبة املئوية للطلبة األردنيني الذين 

الطلبة  إجاابتتوزعت  ٪.16.8٪ يف حني بلغت النسبة الدولية 4.1صحيحة هي 
 :كاآليتاألردنيني  

 4.1الصحيحة.جابة ٪ من الطلبة أعطوا اإل 
 71.0 عشوائية ال عالقة هلا  أو إجاابتمشطوبة أو م خاطئة إجاابهت٪ من الطلبة كانت

 خبطوات احلل الصحيح.
 24.4 عن السؤال٪ من الطلبة مل جييبوا. 
 0.5.من الطلبة مل يصلوا للسؤال ٪ 

 

 إرشادات عالجية
يظهر من خالل النتائج ضعف الطلبة يف التعويض مبقدار جربي وكذلك ضعف يف فهم املسألة 

بتدريب الطلبة على أمثلة ملعادالت تتضمن متغريات وإعطاء قيم للمتغريات  لذا ينصح املعلم
 حلساب القيمة اجملهولة مثل:

  + احسب قيمة ص5و ل =  4ل، إذا كانت س = 2يف العالقة: ص = س ،. 

  1 -احسب قيمة ل إذا كان ل = م

2
 .500، ع = 10ع و كانت م =  

 

 مبتغريين خطية معادلة حل/  املعادالت
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  1 -س 2 ع =إذا كان

1000
  100و م =  40وكانت قيمة س =   م×  

 احسب قيمة ع.
 .يدّرب املعلم الطلبة على مزيد من هذه األمثلة إذا احتاج ذلك

واخلطوة الثانية بعد التأكد من قدرة الطلبة على التعويض يف العالقات يقوم املعلم بعرض مسائل 
مسألة أبن يطلب منهم مثل املسائل املعروضة يف األسئلة املشاهبة ويتأكد من فهم الطلبة لل

 تلخيص املسألة وحتديد املعطيات واملطلوب من املسألة وصياغة املسألة بلغتهم اخلاصة
 

 أسئلة مشاهبة
إذا كانت العالقة بني درجة احلرارة السلسيوسية ودرجة احلرارة ابلفهرهنايت تعطى السؤال األول: 

9 + 32ف = ابلعالقة 

5
، حيث ف هي درجة احلرارة الفهرهنايتية و س هي درجة احلرارة س 

السلسيوسية، كم تبلغ درجة حرارة منطقة ما ابلفهرهنايت إذا كانت درجة احلرارة السلسيوسية 
 درجة. 25فيها 

 ..........................اإلجابة:
 

ز تعطي العالقة بني سرعة اجلسم الساقط سقوطاا حراا 10+  1= ع 2العالقة عالسؤال الثاين: 
 إذا كانت سرعته االبتدائية 2هي السرعة االبتدائية و ز هي الزمن، ما سرعة اجلسم ع 1و ع

 اثنية؟ 2مرتاا يف الثانية والزمن الذي استغرقه 30
 ..........................اإلجابة:
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؟السؤال     
 تان صحيحتني :اآلتيجد قيم "س" و  "ص " حبيث تكون املعادلتان 

  13س+ ص =  3
  27ص=  -س5

 

 -------------س = 
 -------------ص = 

 

           :النتيجة
يف  ٪10.2صحيحة إجابة السؤال  أجابوا عنكانت النسبة املئوية للطبة االردنيني الذين 

 :كاآليتالطلبة األردنيني   إجاابتتوزعت ، ٪18.7 حني كانت النسبة الدولية
 10.2٪  صحيحةإجابة السؤال  أجابوا عنمن الطلبة. 
 75.7٪ ( عشوائية  إجاابتمن الطلبة مل يستطيعوا حل السؤال بشكل صحيح

 .غري متسقة(أو  مشطوبةأو 
 12.8٪  م حمذوفةإجاابهتمن الطلبة. 
 1.3٪ من الطلبة مل يصلوا للسؤال. 

 

 إرشادات عالجية
 من الطلبة مل يستطيعوا حل معادلتني مبتغريين  ٪88.5من  أكثريالحظ ان 

بدءا من متغري واحد  ابدأ العالج ابلتدريج إبعطاء اسئلة بسيطة وتدرج يف الصعوبة -
 لتصل الفكرة لدى الطلبة ويستوعبوها مثل :

  8=  5حل املعادالت : س+  -1
  39=  9س+  6
  11=  3 -ص 2

 

 مبتغريين املعادالت من نظام حل / مبتغريين املعادالت
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 تان صحيحتني :اآلتيحبيث تكون املعادلتان  جد قيم " س " و "ص "  -2

  3س + ص = 
 1ص =  -س 

 تان صحيحتني :اآلتيحبيث تكون املعادلتان  جد قيم " ع " و "ل "  -3
  10ل =  + ع 2
  6=   ل -ع  2

بعد ان يقوم الطلبة حبل املعادالت السابقة اعرض سؤال االمتحان على الطلبة والحظ  -
 ادائهم وارصد االخطاء 

 وضح خطوات احلل ابلتفصيل 
يسأل املعلم الطلبة عن طرق حل املعادلتني ليتوصل اىل طريقيت احلذف   -1

 والتعويض 
 ذّكر الطلبة ابنه عند مجع طريف املعادلتني حنصل على معادلة صحيحة   -2
يطلب من الطلبة اجراء عملية مجع الطرف االمين يف املعادلتني ومجع الطرف   -3

 االيسر يف كل منهما وكتابة النتيجة 
  40س =  8يتوصل الطلبة اىل ان :   -4
 5 للحصو على قيمة س = يطلب من الطلبة حل املعادلة الناجتة  -5
 يطلب من الطلبة العودة إلحدى املعادلتني والتعويض بقيمة س   -6
طلب منهم حلها وي 13+ ص =  5×   3  يتأكد من كتابة الطلبة للمعادلة  -7

 .للحصول على قيمة ص
  .يطلب التحقق من صحة احلل  -8

 يسال املعلم الطلبة : هل ميكن ان حنل هذا النظام بطريقة التعويض  -
 يطلب منهم ان حياولوا حل املعادلتني ابلتعويض مث يذكرهم خبطوات احلل ابلتعويض  -

 اذن 13س + ص = 3 جد قيمة احد املتغريين بداللة اآلخر  -1
 س3 - 13ص=  
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لتحصل  27ص =  -س 5اطلب منهم تعويض قيمة ص يف املعادلة الثانية :   -2
واحد واآلن حصلنا على معادلة مبتغري  27(=س3 - 13) -س 5على 

 : اآليتوميكننا حلها ك
 40س = 8اذن   27=  13-س 8اي ان   27س = 3+  13 -س 5

  5وابلتايل س= 
  2-=  15 - 13س اذن ص = 3 - 13مبا ان ص =   -3

 اخريا يطلب حل االسئلة املشاهبة  -
 

 أسئلة مشاهبة
 تان صحيحتني :اآلتي: جد قيم "س" و "ص " حبيث تكون املعادلتان السؤال األول

 7+ ص=س  2
  13ص =  -س  3

 -------------س = 
 -------------ص = 

 

 تان صحيحتني :اآلتي: جد قيم "س" و "ص " حبيث تكون املعادلتان السؤال الثاين
  12ص =  2س +  4

  9=     ص -س 
 -------------س = 

 -------------ص = 
 

 تان صحيحتني :اآلتي: جد قيم "ع " و "ل " حبيث تكون املعادلتان السؤال الثالث
  19ع =  4ل +  3 

  15ع =  5ل  +  2
 -------------س = 

 -------------ص = 
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؟السؤال     
 وصفت مجانة الرسم البياين القرتان : 

  الرسم البياين هو خط مستقيم 
  3يقطع الرسم البياين احملور ص يف  

 ؟ما االقرتان الذي ميثله الرسم البياين جلمانة
 

  3+  2ص = س (أ
  1س + 3ص =  (ب

  1 - 2س 3ص =  (ج
  3ص = س +  (د

 
           :النتيجة

بينما كانت  ٪45.3الصحيحة هي جابة كانت نسبة الطلبة االردنيني الذين اختاروا اإل
ابلرغم من ان النسبة افضل من املتوسط الدويل ولكنها ال تزال  ٪42.2النسبة الدولية 

الطلبة  إجاابتتوزعت عن السؤال،  أجابوامنخفضة حيث أن أقل من نصف الطلبة 
 :كاآليتاألردنيني  

 12.4٪ صادي ومل يعرفوا ان )نظروا إىل املقطع ال (من الطلبة اختاروا البديل )أ
 .(االقرتان خطي

 25.2٪ (( )مل مييزوا بني املقطع وامليلمن الطلبة اختاروا البديل )ب. 
 12.3٪ )ضا مل يدركوا واي )اخللط بني امليل واملقطع من الطلبة اختاروا البديل )ج

 .(ان االقرتان تربيعي
 45.3٪  وا البديل )د( وهو البديل الصحيحمن الطلبة اختار. 

 
 

 / املستقيم اخلط معادلة
    الصادي مقطعه مبعرفة البياين الرسم ميثل الذي االقرتان
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 إرشادات عالجية
االقرتاانت اخلطية والرتبيعية والتمييز بينها واعطاء امثلة على جيب ان يؤكد املعلم على 

 اقرتاانت تربيعية وخطية وكذلك اي اقرتاانت غري خطية مثال:
 : فيما أييتطرح السؤال ميز االقرتاانت اخلطية وغري اخلطية  -

  8+ 2ص = س
  6 -س 9ص = 
 س3+ 2س2ص = 
 س  4ص = 

 2ص = س
التوصل إىل أن املقطع الصادي للخط املستقيم ميثل احلد الثابت إذا كانت املعادلة على  -

 الصورة ص= أس + ب ، اي ان ب متثل املقطع الصادي 
 اعطاء صيغ خمتلفة ملعادلة اخلط املستقيم ومتييز امليل واملقطع الصادي مثل :  -

 جد امليل واملقطع الصادي لالقرتاانت اآلتية :
  2س +8ص = 
 س 4 - 9ص = 

  8 -س 6ص = 2
 12ص = 3س + 3

  5س+ ص =
بعد التأكد من أن الطلبة ادركوا الشكل العام لالقرتان اخلطي و الصيغة العامة ملعادلة  -

 اخلط املستقيم يعود املعلم لسؤال االمتحان ويناقش البدائل :
 ليس هو االقرتان املطلوب ألنه ليس خطي  (أ)البديل 
  3ليس هو االقرتان املطلوب ألن املقطع ليس  (ب)البديل 
 ليس هو االقرتان املطلوب ألنه ليس خطي  (ج)البديل 
 هو الذي ينطبق عليه املواصفات املطلوبة  (د)البديل 

 يكلف املعلم الطلبة حل االسئلة املشاهبة ويناقش حلوهلا معهم  -
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 أسئلة مشاهبة
 وصفت عبري رمسها لالقرتان ب  السؤال األول:

 الرسم البياين هو خط مستقيم  
  5يقطع حمور الصادات يف  

 ما االقرتان الذي رمسته عبري؟ 
 

  1 س +5ص =  (ب 5+ 2ص = س (أ
  5ص = س +  (د 1 -2س5ص =  (ج

 
 : مت رسم بياين القرتان وكان السؤال الثاين
  الرسم ميثل خط مستقيم 
  2ميل اخلط املستقيم يساوي  

  ؟البياينما االقرتان الذي ميثله هذا الرسم 
 

 1 س +2ص =  (ب 2 +2ص = س (أ
 2ص = س +  (د 1 - 2س2ص =  (ج

 
 ب  : وصف عالء الرسم البياين الذي رمسه السؤال الثالث:

  4الرسم البياين خط مستقيم ميله  
  6يقطع الرسم البياين احملور ص يف. 

 ؟ما االقرتان الذي ميثله الرسم البياين لعالء
 

 4س + 6ص =  (ب 6+ 2س4ص =  (أ
 6+  س4 ص= (د 4 -2س6ص=  (ج
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؟السؤال     
 

 
 
 
 
 
 

 

 اكتب صيغة بداللة س تعرب عن مساحة املنطقة املظللة يف الشكل. 
  2سم..........................اإلجابة:

 

           :النتيجة
يف حني بلغت  ٪4.1هي  عن السؤالجابة األردنيني الذين استطاعوا اإلكانت نسبة الطلبة 

 . ٪16.6النسبة الدولية 
 .مشطوبة إجاابت ٪12.8غري صحيحة ، إجابة  أجابوامن الطلبة  82.9٪

 

 إرشادات عالجية
 يتم العالج من خالل مناقشة السؤال املشابه واالسئلة املشاهبة وطرح األسئلة على الطلبة 

 مستطيل  ؟ميثل الشكل الكليما ذا  -
 العرض × الطول  ؟ما مساحة املستطيل -
  2س 120=  10×  12جد مساحة املستطيل يف الشكل :  -
 مربع  ؟ماذا ميثل الشكل غري املظلل -

 2= س2(الضلع أي )الضلع× الضلع  ؟ملربعما مساحة ا

 

 شكل مساحة عن تعرب جربية صيغة كتابة:   اجلربية الصيغ

 س سم

 س سم

12 
 سم

10 
 سم
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مساحة املنطقة  ؟ما العالقة بني مساحة املستطيل الكلي ومساحة املنطقة املظللة واملربع -
 مساحة املربع  -املظللة = مساحة املستطيل 

 2س - 120إذن مساحة املنطقة املظللة = 
 انقش األسئلة املشاهبة بعد تكليف الطلبة حبلها  -

 

 أسئلة مشاهبة
 :  السؤال األول

 
 
 
 
 
 
 

 الشكل. اكتب صيغة بداللة س تعرب عن مساحة املنطقة املظللة يف
 2سم..........................اإلجابة:

 
 السؤال الثاين:

 
 

  
 

 
 اكتب صيغة بداللة س تعرب عن مساحة املنطقة املظللة يف الشكل. 

 2سم..........................اإلجابة:
 

سم 9  

سم 9  س سم 

 س سم

سم 3  

سم 4  

 س سم

 س سم
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 السؤال الثالث:
 
 
 
 
 
 
 

 اكتب صيغة بداللة س تعرب عن مساحة املنطقة املظللة يف الشكل  
 2سم..........................اإلجابة:

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 س

 س
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؟السؤال     
 
 
 
 
 

 .الشكل أعاله عبارة عن مستطيل طوله س وعرضه ن
كما هو ، ما الصيغة اليت تعطي املساحة )م( إذا متت مضاعفة الطول وبقي العرض  

  ؟للمستطيل اجلديد
 

 ن 4س+  2م =  (ب ن 2س+  2م =  (أ
 س ن 4م =  (د س ن 2م =  (ج

 

           :النتيجة
الصحيحة عن هذا السؤال هي جابة كانت النسبة املئوية للطلبة األردنيني الذين اختاروا اإل

  ٪51.2بينما كانت النسبة الدولية  38.9٪
 :  كاآليتالطلبة على البدائل املختلفة   إجاابتتوزعت 
 20.9٪ ( مما يدل على عدم معرفتهم بصيغة مساحة أمن الطلبة اختاروا البديل )

 .تطيل واخللط بني املساحة واحمليطاملس
 25.6٪ واحمليط وكذلك  من الطلبة اختاروا البديل )ب( أيضا اخللط بني املساحة

 .بني الطول والعرض
 38.9٪ ( وهو اجلواب الصحيحن الطلبة اختاروا البديل )جم. 
 12.1٪  وا ؤ من الطلبة اختاروا البديل )د( مضاعفة الطول والعرض أي اهنم مل يقر

 .مل يفهموا املعطى بشكل دقيقأو املسألة بشكل صحيح 
 

 

 املستطيل مساحة صيغة:  اجلربية الصيغ

 س

 ن
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 إرشادات عالجية
نالحظ أن معظم أخطاء الطلبة تركزت يف اخللط بني املساحة واحمليط ، لذا جيب الرتكيز على 

 تذكري الطلبة مبفهوم املساحة واحمليط وتعريف كل منها 
يذكر املعلم أن املساحة هي عدد الوحدات املربعة اليت تغطي الشكل : وميكن حساهبا  -

وحدة  12: هي  اآليتبعد هذه الوحدات فمثال : مساحة الشكل 
 مربعة وهي عبارة عن عدد وحدات الطول بعدد وحدات العرض أي

 4  ×3  
 أما حميط الشكل فهو جمموع أطوال القطع احمليطة به  -

  3×  2+  4× 2=  3+ 4+ 3+ 4وتساوي 
فعندما  4وليس  2تذكري الطلبة أن مضاعفة حاصل ضرب عددين تكون ابلضرب يف  -

الطول فقط فأن املساحة تصبح الضعف أما إذا متت مضاعفة أو نضاعف العرض فقط 
  4الطول ومضاعفة العرض فإن املساحة تتضاعف مرتني أي تضرب ب  

 سؤال الدراسة ومناقشة احلل مث مناقشة البدائل :  يكلف الطلبة ابلرجوع إىل -
املستطيل املعطى وقبل مضاعفة العرض وليس هذا  حميطتعرب عن   ن 2س +  2م = 

 هو املطلوب 
الشكل بعد مضاعفة العرض وايضا ليس هذا هو  حميطتعرب عن   ن 4س +  2م = 

 املطلوب 
العرض × لطول ل تساوي االصحيحة ألن مساحة املستطيجابة وهي اإل  س ن 2م = 

 ()بعد مضاعفة العرض
 تعرب عن املساحة مضاعفة مرتني  س ن 4م = 

 كلف الطلبة حل األسئلة املشاهبة. -
 
 
 
 

-  -  -  -  
-  -  -  -  
-  -  -  -  
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 أسئلة مشاهبة
 السؤال األول:

 
 
 

 

 
وعرضه ل إذا متت مضاعفة كل من الطول والعرض ، ما  الشكل أعاله مستطيل طوله ع

  ؟)م( للمستطيل اجلديدالصيغة اليت تعطي املساحة 
 

 ع ل 4م =  (ب ع ل 2م =  (أ
 ل 4ع +  4م =  (د ل 2ع +  2م =  (ج

 
 السؤال الثاين:

 
 
 

 

وعرضه ص ، إذا متت مضاعفة العرض وبقي الطول كما هو  الشكل أعاله مستطيل طوله س
  ؟، ما الصيغة اليت تعطي احمليط )ح( للمستطيل اجلديد

 

 س ص 4ح =  (ب س ص 2ح =  (أ
 ص 4س +  2 ح = (د ص2 س + 2ح =  (ج

 
 
 
 
 

 ع

 ل

 س

 ص
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 السؤال الثالث:
 
 
 
 
 

 .الشكل أعاله عبارة عن مستطيل طوله س وعرضه ص
( للمستطيل تعطي املساحة )م ، ما الصيغة اليت 3وزاد العرض مبقدار  2إذا زاد الطول مبقدار

  ؟اجلديد
 

 س ص 2م =  (ب س ص 6م =  (أ
 ص 3س +  2 م = (د (3ص+ ( )2س +م = ) (ج

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 س

 ص
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؟السؤال     

 
 سم  30جمموع أطوال أضالع هذا املثلث يساوي 

  .اكتب معادلة متكنك من إجياد قيمة )س( .أ
 ....................................................املعادلة :

  ؟ما طول الضلع األطول يف هذا املثلث ابلسنتيمرتات .ب
 سم ..........................اإلجابة:
           :النتيجة

بينما   ٪12.8من هذا السؤال هي  (أ)الفرع  أجابوا عنكانت نسبة الطلبة االردنيني الذين 
 :كاآليتالطلبة األردنيني   إجاابتتوزعت ،  ٪29.4كانت النسبة الدولية 

 3.3٪  بشكل جزئي أجابوامن الطلبة. 
 64.8٪  م غري صحيحةإجاابهتمن الطلبة كانت. 
 18.5٪ مث قاموا حبذفها والتامن الطلبة قاموا مبح. 

من هذا السؤال هي  (ب)الفرع  أجابوا عنوكانت النسبة املئوية للطلبة األردنيني الذين 
 :كاآليتالطلبة األردنيني   إجاابتتوزعت ،  ٪28.3يف حني أن النسبة الدولية  9.3٪
 2.2٪  بشكل جزئي أجابوامن الطلبة. 
 70.6٪  م غري صحيحةإجاابهتمن الطلبة كانت. 
 16.1٪ من الطلبة حماوالت مشطوبة. 

 

 مثلث حميط عن تعرب معادلة كتابة:   واحد مبتغري اخلطية املعادات
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 إرشادات عالجية
نالحظ أن نسبة قليلة من الطلبة استطاعوا كتابة صيغة جربية متثل جمموعة من املقادير اجلربية 

 املعطاة واجياد قيمة املتغري يف هذا املقدار 
 زود الطلبة مبجموعة من املقادير واطلب منهم اجياد جمموعها :  -

 ( جد اجملموع بداللة س 2س+ ( ، )1س+لديك املقادير )
 فما قيمة س  17موع يساوي إذا كان هذا اجمل

 (ملتشاهبة معا وجنمع االعداد معا)بنّي للطلبة أنه عند مجع املقادير اجلربية جنمع احلدود ا
 فما قيمة ص  22، اذا كان جمموعها يساوي  6ص + 5ص + 2امجع ص + 

 كلف الطلبة حل سؤال الدراسة وانقش خطوات احلل  -
 إذن :  30س = 2+  6س + + 4جمموع أطوال أضالع املثلث هو س+

 س 4جنمع احلدود املتشاهبة : 
  10=  6+4جنمع األعداد 

 هذه هي املعادلة املطلوبة  30=  10س + 4
  5ومنها س =  20س = 4
دّرب الطلبة على حل املعادلة اخلطية مبتغري واحد وزود الطلبة مبجموعة من املعادالت  -

 اخلطية حللها مثل :
  20=  8س +6
  20=  7 -ص 9
  11 -س = 2 - 1
  16ص = 3 - 4
 دّرب الطلبة على التعويض بقيم املتغري مثل :  -

  2س + 3 فما قيمة 9إذا كانت س = 
  1ص+6 ، ما قيمة 4-إذا كانت ص = 

 .وانقش احللولكلف الطلبة حل األسئلة املشاهبة. -
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 أسئلة مشاهبة
 السؤال األول:

 
 
 

 سم  24جمموع أطوال أضالع املثلث = 
 .س اكتب معادلة متكنك من إجياد قيمة (أ

 ...................................................املعادلة :
  ؟ب( ما طول أقصر ضلع يف هذا املثلث ابلسنتيمرتات

 سم ..........................اإلجابة:
 

 : السؤال الثاين
  
  

 
 

 .سم 32حميط هذا املستطيل يساوي 
 .()س معادلة متكنك من إجياد قيمة اكتب (أ

 ...................................................املعادلة :
  ؟ب( ما طول هذا املستطيل

 سم ..........................اإلجابة:
 
 
 
 

س2 1س+2   

9س+  

 س

4س + 2  
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 : السؤال الثالث
 
 
 
   
 

 سم  24جمموع أطوال أضالع هذا املثلث يساوي 
   اكتب معادلة متكنك من أجياد قيمة ع (أ

 ..................................................املعادلة :
  ؟ ب( ما طول الضلع األكرب 

 ..........................اإلجابة:
  ؟ما نوع هذا املثلث (ج

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

ع 4  

ع3  

ع5  
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؟السؤال     
  ؟سؤال مشابه : ما حميط هذا الشكل

 
 س12 (ب س11 (أ

 11س + 3 (د (4+ 3)س + 3 (ج
 

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

  ٪62.9بينما بلغت النسبة الدولية  42.6٪
 : كاآليتعلى البدائل املختلفة  األردنيني الطلبة  إجاابتتوزعت 
 21.3(لبديل )أ( )الضرب بدال من اجلمع٪ اختاروا البديل املشابه ل. 
 11.4٪ ( )ضرب ضلعني مث الضرب يف من الطلبة اختاروا البديل املشابه للبديل )ب

 .(س
 22.6٪  أضالع وضرهبا  3من الطلبة اختاروا البديل املشابه للبديل )ج( )مجع

 .مبعامل س(
 42.6٪ به للبديل )د( وهو اجلواب الصحيحمن الطلبة اختاروا البديل املشا. 

 
 إرشادات عالجية

عدد كبري من الطلبة ال يدركون مفهوم احمليط أبنه جمموع أطوال األضالع، وأن  يتضح أن
  .يف جيمع حدود جربية متشاهبة وأعدادالبعض ال يعرف ك

 

 الشكل حمليط صيغة/  اجلربية التعابري
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 رّكز على هاتني النقطتني عند معاجلة املشكلة ودّرب الطلبة على :  -
 غري منتظم مثل:  إجياد حميط أشكال متنوعة بعضها منتظم والبعض اآلخر 
  ؟سم 5سم وعرضه  6ما حميط مستطيل طوله 
  ؟س وعرضه س2ما حميط مستطيل طوله  
  ؟6،  5،  4،  4، 3أطوال أضالعه ما حميط شكل مخاسي  
  ؟سم 9ما حميط شكل سداسي منتظم طول ضلعه  
 ؟ما حميط شكل مثاين منتظم طول ضلعه ص 

 ذّكر الطلبة جبمع احلدود اجلربية من خالل بعض األمثلة :  -
 +س  س + 5س +  3+  8ما جمموع : س 
  + (7س +3) 2(+4جد انتج :)س 

 .الطلبة حل السؤالانتقل إىل السؤال املشابه واطلب من  -
 .أمكن إن وانقشهاكلف الطلبة حل األسئلة املشاهبة. -

 

 أسئلة مشاهبة
 السؤال األول:

 
 :أعالهما حميط الشكل 

 
 س30 (ب س18 (أ

 (6+  5)س + 2 (د 18س + 2 (ج
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 السؤال الثاين:

 
 :أعالهما حميط الشكل 

 
 س15 (ب س113 (أ

 13س + 4 (د (5+  1+  4+  3)س + 4 (ج
 

 السؤال الثالث:

 
 :أعالهما حميط الشكل 

 
 9س + 10 (ب 9س + 8 (أ

 9س + 6 (د (9)س + 5 (ج
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؟السؤال     
 :ملعادلتني البياين التمثيل أدانه الشكل يبني: مشابه سؤال

 
 

 ؟أي من  م  و  ن له القيمة األكرب
 ..........................اإلجابة:

  .أعط سببا إلجابتك 
 

           :النتيجة
بينما بلغت  ٪3.5عن سؤال مشابه هي  أجابواكانت النسبة املئوية للطلبة األردنيني الذين 

 توزعت إجاابت الطلبة األردنيني كاآليت: .٪13.3النسبة الدولية 
 84.1٪  م غري صحيحةإجاابهتمن الطلبة كانت. 
 11.5٪  مشطوبةم إجاابهتمن الطلبة كانت. 

 

 

 واملعادلة امليل بني العالقة/  املستقيم اخلط معادلة
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 إرشادات عالجية
أي )  ميل اخلط املستقيم واملعادلةيبدو من خالل النتائج أن الطلبة غري قادرين على الربط بني

ومن املمكن  .ج (  +أن امليل = معامل س عندما تكون معادلته على الصورة ص = م س 
لذا جيب تذكري الطلبة ابلعالقة بني  .حساب امليل من الرسم أو أهنم غري قادرين على تقدير 

  .الصيغة ملعادلة اخلط املستقيم وامليل
  1س +  2أعط الطلبة أمثلة على معادالت خلط مستقيم مثال : ص =  -
 مثل املعادلة بيانيا  -
بني أن ميل اخلط املرسوم الذي ميثل املعادلة ميكن حسابه من الرسم بتحديد نقطتني  -

 حداثيني الصاديني على الفرق بني اإلحداثيني السينيني عليه مث قسمة الفرق بني اإل
 اطلب من الطلبة مقارنة هذا امليل مع معامل س -

 
كرر ذلك مع معادالت أخرى حىت يتمكن الطلبة من تقدير أي اخلطوط ميله أكرب  -

  وربط ذلك مع معادلة اخلط املستقيم
 كلف الطلبة حل السؤال املشابه واألسئلة األخرى -
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 مشاهبةأسئلة 
 :ملعادلتني البياين التمثيل أدانه الشكل يبنيالسؤال األول: 

 
 ؟األكرب القيمة له (ب) و  (أ) من أي

 ..........................اإلجابة:
 .أعط سببا إلجابتك 

 

 :ملعادلتني البياين التمثيل أدانه الشكل يبنيالسؤال الثاين: 

 
 ؟(ن) و  (م) بني العالقة ما

 ..........................اإلجابة:
 .أعط سببا إلجابتك 
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 :ملعادلتني البياين التمثيل أدانه الشكل يبنيالسؤال الثالث: 

 
 

 ؟األكرب القيمة له (د) و  (ج) من أي
 ..........................اإلجابة:

 .أعط سببا إلجابتك 
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؟السؤال     
سؤال مشابه: قررت مسر أن تنهي قراءة كتاب يف أسبوع حبيث تقرأ يف األايم من السبت إىل 

ساعات يوم اجلمعة  5صفحة يف الساعة ، وتقرأ  20ساعات يوميا مبعدل  4اخلميس 
  .صفحة يف الساعة 15مبعدل 

 ؟حلساب ما قرأته مسر يف أسبوعأي العبارات اآلتية تظهر الطريقة الصحيحة 
 

 5( + 6×  4) (أ
 ( 20×  5( + )6×  4) (ب

 ( 15×  5( + )20×  4) (ج
 ( 15×  5( + )6×  20×  4) (د

 

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

 .٪42.1بينما كانت النسبة الدولية  21.9٪
 :  كاآليتعلى البدائل املشاهبة   األردنيني الطلبة إجاابتتوزعت 
 6.2٪ تاروا البديل )أ(من الطلبة اخ. 
 9.8٪ )من الطلبة اختاروا البديل )ب. 
 59.1٪ ( )بب هو عدم االنتباه من الواضح أن السمن الطلبة اختاروا البديل )ج

 .لعدد األايم(
 21.9٪ من الطلبة اختاروا البديل )د( وهو البديل الصحيح. 

 
 
 
 
 

 

 املسألة عن تعرب اليت الصحيحة العملية اختيار/  العمليات عن التعبري



  

250 

 

 إرشادات عالجية
تركزت أخطاء الطلبة يف عدم االنتباه للضرب يف عدد أايم العمل ورمبا بسبب عدم قراءة 

عدم فهمها ولعالج ذلك جيب التأكيد على تلخيص املسالة لفهمها أو املسألة قراءة جيدة 
 وكتاب املعطيات واملطلوب وحتديد خطة احلل 

 اطلب من الطلبة كتابة املسألة على شكل خطوات  -
 انقش السؤال املشابه واطلب من الطلبة تلخيصه بطرح األسئلة مثل  -

 ؟ما عدد الساعات يف اليوم الواحد 
 ؟ما عدد األايم 
  ؟عدد الساعات الكلي يف اخلمس أايم األوىلما  
 ؟كم صفة تقرأ يف الساعة الواحدة  
 ؟كم صفحة قرأت يف هذه الساعات  
 ؟كم ساعة قرأت يف يوم اجلمعة  
 ؟كم صفحة تقرأ يف الساعة الواحدة  
 ؟ما عدد الصفحات اليت قرأهتا يف يوم اجلمعة  
نتاج الطريقة الصحيحة حلل مثل بنفس الطريقة الستكلف الطلبة حل األسئلة املشاهبة. -

 تلك االسئلة 
 

 أسئلة مشاهبة
عبوة صغرية من املاء  30صناديق حتتوي كل منها على  6: اشرتى حممود السؤال األول

 50قرشا ومثن العبوة الكبرية  25عبوات كبرية إذا كان مثن العبوة الصغرية  5ابإلضافة إىل 
  ؟كم دفع حممود مثنا جلميع العبوات  .قرشا

 

 50( + 30×  6) (أ
 ( 50×  5( + )30×  6) (ب

 ( 50×  5( + )25×  30) (ج
 ( 50×  5( + )25×  30×  6) (د
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مقعد  15صفا من مقاعد الدرجة الثانية يف كل صف  12: يف مسرح صغري السؤال الثاين
مقاعد من الدرجة األوىل ومثن التذكرة  10صفوف يف كل صف  4داننري و 3ومثن التذكرة 

  ؟ما مثن تذاكر املسرح مجيعها .داننري 7
 

 (7×  4( + )15×  12) (أ
 ( 7×  10( + )3×  12) (ب

 ( 7× 10×  4( + )3× 15×  12) (ج
 ( 7× 10( + )3× 15) (د

  
ساعات يف اليوم  7صندوقا يف الساعة وتعمل  40: تنتج آلة لصنع العصائر السؤال الثالث

ساعات يف كل  6صندوقا يف الساعة وتعمل  30من األحد إىل اخلميس. وتنتج آلة أخرى 
 من يومي اجلمعة والسبت. 

أي العبارات اآلتية تظهر الطريقة الصحيحة حلساب عدد الصناديق املنتجة من اآللتني يف 
 ؟االسبوع

 

 (6×  30( + )7×  40) (أ
 ( 2× 6× 30( + )7× 5×  40) (ب

 ( 2×  6( + )5×  7) (ج
 (30( + )7× 40) (د
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؟السؤال     
دينار مبضاعفة  وحيسب أجره "ص" سؤال مشابه: يعمل زيد يف مصنع " س" ساعة يف الشهر

  .داننري 10عدد الساعات وإضافة 
  ."س" " بداللةاكتب معادلة تبني "ص

 -----------------------املعادلة : 
 

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

 . توزعت إجاابت الطلبة األردنيني كاآليت: ٪29.6٪ بينما بلغت النسبة الدولية 11.4
 72.2 م غري صحيحةإجاابهت٪ من الطلبة كانت. 
 15.6٪  م مشطوبةإجاابهتمن الطلبة كانت. 
 0.7٪ من الطلبة مل يصلوا للسؤال. 

 

 إرشادات عالجية
  .يالحظ من النتائج أن معظم الطلبة مل يستطيعوا كتابة معادلة متثل عالقة خطية بني متغريين

 العالقات مثل أو اطرح أسئلة بسيطة ملساعدة الطلبة فهم طرق تكوين املعادالت  -
  اكتب معادلة تبني ص بداللة س  .عن العدد س 5العدد ص يزيد مبقدار 
 اكتب معادلة تبني ص بداللة س .العدد ص يقل أبربعة عن العدد س 
 اكتب معادلة تبني ص بداللة س  .العدد ص هو أربعة أمثال العدد س 
  اكتب معادلة تبني ل بداللة م .6ل هي ضعفي م مضافا إليها.  
  اكتب معادلة تبني ع بداللة ل  .7ع متثل ستة أمثال ل مطروحا منها 
 اطلب من الطلبة حل السؤال املشابه  -
 انقش السؤال واطلب منهم صياغته بلغتهم وترمجة اجلمل إىل رموز مث كتابة املعادلة  -
 األخرى شاهبة.كلف الطلبة حل األسئلة امل -

 

 متغريين بني للعالقة معادلة كتابة/ املعادالت
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 أسئلة مشاهبة
مع علي مبلغ " س " دينار ومع أمحد " ص" دينار ، حيث يقل املبلغ الذي  :السؤال األول

  .داننري 4مع أمحد عن ثالثة أمثال ما مع علي مبقدار 
  .اكتب معادلة تبني " ص " بداللة " س "

 

 -----------------------------املعادلة : 
 

متلك نورا مبلغ " ص " دينار ، ويتكون من قطعة من فئة اخلمسة داننري و" : السؤال الثاين
  .س" قطعة من فئة عشرة قروش

  .اكتب معادلة تبنّي " ص " بداللة " س " 
 

 -----------------------------املعادلة : 
 

مها "ص " سنة ويعادل ثالثة أمثال عمر  " س " سنة وعمر رانية : عمر مهاالسؤال الثالث
  .سنوات 5مطروحا منه 

  .تبنّي " ص " بداللة " س " اكتب معادلة
 

 -----------------------------املعادلة : 
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؟السؤال     
 :سؤال مشابه

 (.4، 3)ومير يف النقطة  3مستقيم ميله 
 تقع أيضا على املستقيم؟ اآلتيةأي النقط 

 

 (7،2) (أ
 (2،2) (ب

 (3،2) (ج
 (1،2) (د

 

           :النتيجة
. الصحيحة عن سؤال مشابهجابة بلغت النسبة املئوية للطلبة األردنيني الذين اختاروا اإل

 ٪20.9الصحيحة  جاابتالنسبة الدولية لإل، وبلغت  11.2٪
 : كاآليتعلى البدائل املشاهبة  الطلبة األردنيني  إجاابتتوزعت 
 17.2٪ .)اختار )أ 
 38.5٪ )اختار )ب. 
 28.8٪ )اختار )ج. 
 11.2٪ .اختار )د(البديل الصحيح 
 3.6٪ حذف السؤال. 
 0.8مل يصل إىل السؤال ٪. 

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

 
 
 

 /املستقيم اخلط معادلة
 عليه تقع ونقطة ميله ع رف مستقيم على تقع نقطة تعيني
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 عالجيةإرشادات 
معظم على ضوء نسب الطلبة األردنيني الذين اختاروا البدائل املتاحة للسؤال، ميكن القول أن 

ال يدركون معىن ميل املستقيم ونقطة عليه، ورمبا ال يستطيعون كتابة معادلة  األردنيني الطلبة
إجابة مستقيم عرف ميله ونقطة عليه، ومن مث تعويض النقاط املوجودة يف املعادلة. إن 

السؤال تتضمن إما حساب امليل بوجود نقطة معطاة يف السؤال وجتريب النقاط املطروحة يف 
من خالل معرفة معادلة املستقيم مث تعويض النقاط املطروحة يف البدائل، ويف كلتا أو البدائل، 

         احلالتني هناك عمليات حسابية رمبا يعاين الطلبة من ضعف فيها.
 جون إىل مناقشة أسئلة مشاهبة للسؤال املعطى وتنفيذ بعض اإلجراءات :أن الطلبة حيتا

 مراجعة مفهوم امليل للمستقيم ومفهوم نقطة تقع عليه.  -
 مراجعة تعيني ميل مستقيم مار بنقطتني. -
 مراجعة تعيني معادلة مستقيم مار بنقطة وميله معلوم. -
 قيميف معادلة مست -إحداثي سيين وإحداثي صادي  –تعويض نقطة  -
 املشار إليها سابقا اإلجراءات العامة يف التدريستطبيق  -

 أسئلة مشاهبة
 السؤال األول:

 (.3، 1ومير يف النقطة ) 4مستقيم ميله 
 تقع أيضا على املستقيم؟  اآلتيةأي النقط 

 

 ( 1،3) (أ
 (7،2) (ب

 (4،7) (ج
  (7،4) (د
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 السؤال الثاين:
 (.6، 3ومير يف النقطة ) 5-مستقيم ميله 

 تقع أيضا على املستقيم؟  اآلتيةأي النقط 
 

 (11،  4) (أ
 (11-،  4-) (ب

 (4 - ، 5) (ج
 ( 4 ، 5 -) (د

 
 

 السؤال الثالث:
 (.6-، 3-ومير يف النقطة ) 2مستقيم ميله 

 تقع أيضا على املستقيم؟  اآلتيةأي النقط 
 

 (8-،6-) (أ
 (9-،3-) (ب

 (5-،3-) (ج
 (12-،6-) (د
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؟السؤال     
 أي خطوة هي الصحيحة حلل املعادلة

 ؟7 -س  2=  3 -س  4
 

 7 - 3س =  2س +  4 (ب 7 - 3س =  2 -س  4 (أ
 3 - 7س =  2+  س 4 (د 3 -7س =  2 -س  4 (ج

 
 

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

 ٪43.7الصحيحة  جاابتالنسبة الدولية لإل، وبلغت ٪ 37.4
 : كاآليتعلى البدائل املشاهبة  الطلبة األردنيني  إجاابتتوزعت 
 37.4٪ .اختار )أ( البديل الصحيح 
 22.0٪ )اختار )ب. 
 25.3٪ )اختار )ج. 
 12.2٪ )اختار )د.  
 2.5٪ حذف السؤال. 
 0.6مل يصل إىل السؤال ٪. 

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

 

 إرشادات عالجية
 ()األعداد الرموز( يف جهة والكميات الثابتةأو يتضمن حل السؤال وضع املتغريات)اجملاهيل 

من خالل ما هو متعارف عليه النقل. ويالحظ أو يف جهة من خالل إضافة النظري اجلمعي 
أن نقل املتغري من طرف آلخر مل يتغري معه اإلشارات، وكذا األمر  (ب)مثال على البديل 

 .(ج) يف البديل 3-ابلنسبة للعدد 

 

 املعادلة حل يف خطوة /اخلطية املعادالت حل
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مما يعين احلاجة إىل مراجعة بعض املفاهيم والعمليات املتضمنة يف حل املعادالت. إن مناقشة 
 أن يرتافق مع:جيب  أسئلة مشاهبة

ما يسمى ابلنقل من أو  –احلدود اجلربية أو الرتكيز على النظري اجلمعي سواء لألعداد  -
 .-طرف آلخر

 الرتكيز على مفهوم احلد اجلربي واحلدود اجلربية املتشاهبة والعمليات عليها. -
 املشار إليها سابقا اإلجراءات العامة يف التدريستطبيق  -
 

 أسئلة مشاهبة
 :الثاينالسؤال 

 أي خطوة هي الصحيحة حلل املعادلة
 ؟7س +  2=  3+  س 8

 

 3 - 7س =  2س +  8 (أ
 3 - 7س =  2 -س  8 (ب

 7 - 3س =  2س +  8 (ج
 7+  3س =  2 -س  8 (د

 :األولالسؤال 
 أي خطوة هي الصحيحة حلل املعادلة

 ؟2س +  4=  3 - س 5
 

 2+  3س =  4س +  5 (أ
 3 - 2س =  4س +  5 (ب

 3 - 2س =  4 -س  5 (ج
2+  3س =  4 -س  5 (د

 
 السؤال الثالث:

 أي خطوة هي الصحيحة حلل املعادلة
 س؟ 5 - 2=  3+ س 7

 

 3 - 2س =  5 -س  7 (أ
 3 - 2س =  5س +  7 (ب

 3+  2س =  5س +  7 (ج
 2 - 3س =  5س +  7 (د
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؟السؤال     
 ذهب كل من ماجد ومتيم إىل نفس املتجر لشراء بعض الكتب واألقالم.

 زدا. 74كتب وقلمني ودفع   5اشرتى ماجد 
 زدا. 42كتب ودفع   3اشرتى متيم قلما واحدا و

 ما زوج املعادالت اليت ميثل هذا الوضع؟
 

 74س =  2 س + 5 (أ
 42ص =  3ص + 

 74ص =  2 +س  5 (ب
 42ص =  3س + 

 74ص =  2 س + 5 (ج
 42ص =  س + 3

 74ص =  2 ص + 5 (د
 42س =  2 س + 3

 

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

 ٪42.6الصحيحة  جاابتالنسبة الدولية لإل، وبلغت  42.6٪
 : كاآليتعلى البدائل املشاهبة  الطلبة األردنيني  إجاابتتوزعت 
 21.9٪ .)اختار )أ 
 42.6٪ اختار )ب( البديل الصحيح. 
 25.3٪ )اختار )ج. 
 8.2٪ )اختار )د. 
 1.3٪ حذف السؤال. 
 0.7مل يصل إىل السؤال ٪. 

صحيحة هي ذاهتا النسبة إجابة عن السؤال  أجابوانالحظ أن نسبة الطلبة األردنيني الذين 
 الدولية.

 

                                                           
  زد : وحدة نقد مثل الدينار في األردن 

 

 اخلطية املعادالت من نظام تكوين - اخلطية املعادلة
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 إرشادات عالجية
حيتاج هذا السؤال إىل تنظيم التفكري، فيضيف األشياء من النوع نفسه لبعضها البعض، وهذا 

 اإلجراءات العامة يف التدريسما جيب الرتكيز عليه يف مثل هذه األسئلة إىل جانب تطبيق 
 املشار إليها سابقا.

 
 أسئلة مشاهبة

 مكتبة. ذهب فيصل وهاشم إىل: السؤال األول
 زدا. 40كتب وقلمني ودفع   3اشرتى فيصل 
 زدا. 55ودفع  أقالم 3كتب و   4من املكتبة  واشرتى هاشم

 ما زوج املعادالت اليت ميثل هذا الوضع؟
 

 40ص =  4 س + 3 (أ
 55=  ص 3+  س 2

 40=  س 2 + س 3 (ب
 55=  ص 3+  ص 4

 40=  ص 2 + س 3 (ج
 55=  ص 3 + س 4

 40=  ص 3 + ص 3 (د
 55=  ص 4+  س 2

 

 ذهبت رانيا وعائشة إىل مكتبة.: السؤال الثاين
  *.زداا  17ودفعت دفاتر 4اشرتت رانية علبة هندسة و 

 . زداا  13دفاتر ودفعت  3بيت هندسة وواشرتت عائشة عل
 ما زوج املعادالت اليت ميثل هذا الوضع؟

 

 17ص =  3 س + (أ
 19=  ص 3+  س 2

 17=  ص 4 + س (ب
 13=  ص 3+  س 2

 17=  س 2 + س (ج
 19=  ص 3 + ص 4

 19=  ص 3 + ص 3 (د
 13=  س 2+  س

                                                           
  زد : وحدة نقد مثل الدينار في األردن 
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 السؤال الثالث:
 ذهب مالك و مهند إىل مكتبة ليشرتاي كتب ودفاتر من نفس النوع.

 . زداا  68ودفع دفاتر 7كتب و   5اشرتى مالك 
 . زداا  80دفاتر ودفع  8كتب و  6مهند واشرتى 

 ما زوج املعادالت اليت ميثل هذا الوضع؟
 

 68=  س 6 س + 5 (أ
 80=  ص 8+  ص 7

 68=  ص 8 + س 5 (ب
 80=  ص 7+  س 6

 68=  س 6 + س 5 (ج
 80=  ص 8 + ص 7

 68=  ص 7 + س 5 (د
 80=  ص 8+  س 6

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           
  زد : وحدة نقد مثل الدينار في األردن 
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؟السؤال     

 
 )س( و )ص( أعداد صحيحة.

 الرسم البياين؟ ما العالقة بني )س( و )ص( للنقاط الظاهرة يف
 

 4 -س = ص  (ب 4 –ص = س  (أ
 4س + ص =  (د 4ص = 4س +  (ج

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

 ٪47.3الصحيحة  جاابتالنسبة الدولية لإل ، وبلغت 48.8٪
 : كاآليتعلى البدائل املشاهبة  الطلبة األردنيني  إجاابتتوزعت 
 14.7٪ .)اختار )أ 
 14.4٪ )اختار )ب. 
 18.8٪ )اختار )ج. 
 48.8٪ اختار )د( وهو اجلواب الصحيح. 
 3.6٪ حذف السؤال. 
 0.15٪ مل يصل إىل السؤال. 

 

 الصادي واإلحداثي السيين اإلحداثي بني العالقة
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 أعلى صحيحةإجابة  السؤال عن أجابوا الذين األردنيني الطلبة نسبة أن نالحظ: مالحظة
 تغيري مع مشاهبة ألسئلة الطلبة تعريض يفضل النسبة هذه ولتحسني الدولية، النسبة من

 ،...= ص 3+ س7 أخرى ومرة ،....= ص مرة: فمثال ص، و س بني العالقة صيغة
 .سابقا إليها املشار التدريس يف العامة اإلجراءات وتطبيق وهكذا،
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؟السؤال     
كم/ساعة. أي صيغة متثل املسافة املقطوعة   50تسري سيارة بسرعة متوسطة قدرها 

 ارة خالل )س( ساعة؟ي)م( اليت تقطعها الس ابلكيلومرتات
 

 م = (ب س - 50م =  (أ
س

50
 

50 م = (ج

 س 50م =  (د س

 
           :النتيجة

الصحيحة عن سؤال مشابه جابة للطلبة األردنيني الذين اختاروا اإلبلغت النسبة املئوية 
 ٪36.8الصحيحة  جاابتالنسبة الدولية لإل، وبلغت  30.2٪

 : كاآليتعلى البدائل املشاهبة  الطلبة األردنيني  إجاابتتوزعت 
 13.9٪ .)اختار )أ 
 18.2٪ )اختار )ب. 
 34.3٪ )اختار )ج.  
 30.2٪ .اختار )د(البديل الصحيح 
 3.2٪ حذف السؤال. 
 0.2٪ مل يصل إىل السؤال. 

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

 
 
 
 

 والسرعة والزمن املسافة
 والسرعة الزمن بداللة املقطوعة للمسافة اجلربية الصيغة
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 إرشادات عالجية
الطلبة األردنيني على بدائل السؤال، وقد يُعزى هذا إىل أهنم غري  إجاابتنالحظ تشتت 

اهنم مل أو . -املسافة والزمن والسرعة -مدركني للعالقة بني العناصر الثالثة الواردة يف السؤال
 عنه كيفما اتفق. أجابواأهنم مل يُركزوا يف السؤال و أو عنه، جابة يفهموا السؤال جيدا قبل اإل

ة مشاهبة هلذا السؤال تتطلب الرتكيز على العالقة بني هذه العناصر، ابإلضافة إن مناقشة أسئل
 إىل :
أمثلة على العالقة بني املسافة والسرعة والزمن مع تغيري موضوع العالقة )القانون(  مناقشة -

الزمن ، الزمن = املسافة / × يف كل مرة : السرعة = املسافة / الزمن ، املسافة = السرعة 
 السرعة 

 املشار إليها سابقا اإلجراءات العامة يف التدريستطبيق  -
 

 أسئلة مشاهبة
كم/ساعة. أي صيغة متثل املسافة   80تسري سيارة بسرعة متوسطة قدرها  السؤال األول:

 ارة خالل )س( ساعة؟ياملقطوعة ابلكليومرتات )م( اليت تقطعها الس
 

 م = (ب س – 80م =  (أ
س

80
 

80 م = (ج

 س 80م =  (د س
 

تسري بسرعة متوسطة قدرها  كم ، أذا كانت السيارة  400تقطع سيارة مسافة  الثاين:السؤال 
)ت( كم/ساعة. أي صيغة متثل املسافة املقطوعة ابلكليومرتات اليت تقطعها السيارة خالل 

 )س( ساعة؟

 = 400 (ب س – ت=  400 (أ
ت
 س

 = 400 (ج
س
 س ×ت =  400 (د ت
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 السؤال الثالث:
ساعات فتقطع "م "كم. أي  6تسري سيارة بسرعة متوسطة قدرها "س" كم/ساعة، ملدة 

 صيغة متثل الزمن الذي سارت فيه السيارة. 
 

 = 6 (أ
س

 = 6 (ب م
م

 س

 س -= م  6 (د  س× م  = 6 (ج
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؟السؤال     
 سؤال مشابه:

 ص( 2س +  3) -ص(  -)س 4ما الصيغة اليت تساوي  
 

 ص2 -س  (ب ص6 -س  (أ

 ص3 -س  (د ص2 -س  4 (ج
 

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

 ٪25.8الصحيحة  جاابتالنسبة الدولية لإل، وبلغت 15.6٪
 : كاآليتعلى البدائل املشاهبة  الطلبة األردنيني  إجاابتتوزعت 
 6.1٪ .اختار )أ( وهو البديل الصحيح 
 34.7٪ )اختار )ب. 
 20.6٪ )اختار )ج. 
 26.2٪ .)اختار )د 
 2.8٪ حذف السؤال. 
 0.1مل يصل إىل السؤال ٪. 

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

 

 إرشادات عالجية
الطلبة تشتتها على البدائل بقيم ليست بسيطة، مما يعين أهنم  إجاابتمن املالحظ على 

السؤال، وعند مناقشة أسئلة إجابة يعانون من ضعف يف العمليات واملفاهيم املتضمنة يف 
 :أييتمشاهبة يتم الرتكيز على ما 

 معامل احلد اجلربي من خالل أمثلة. -

 

 اجلربي املقدار تبسيط /اجلربية املقادير
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 اجلربية املتشاهبة. احلدود -
 توزيع الضرب على اجلمع. -
عوبة، كأن تكون طرح احلدود اجلربية املتشاهبة من خالل أمثلة متدرجة يف الصأو مجع  -

 ، وذلك ليفهم الطلبة املقصود ابلتبسيط.3س +2 - 5س+ 3البداية بتبسيط 
 املشار إليها سابقا اإلجراءات العامة يف التدريستطبيق  -

 

 أسئلة مشاهبة
 السؤال األول:

 ص(؟  -س  2ص(+ ) 2)س + 5ما الصيغة اليت تساوي 
 

 ص س +3 (ب ص –س 3 (أ

 س + ص7 (د ص9س + 7 (ج
 

 السؤال الثاين
 )س + ص(؟4 -ص(  -ما الصيغة اليت تساوي )س 

 

 ص -س 4- (ب ص5 -س 4- (أ

 ص5 -س 3 - (د ص2 -س 3 - (ج
 

 السؤال الثالث:
 ؟س( 2 -)ص 2 -)س + ص( 5ما الصيغة اليت تساوي 

 

 ص 3س + 9 (ب ص –س 3 (أ

 ص -س 5 (د ص2س +  - (ج
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؟السؤال     
 مشابه:سؤال 

 حل هذا الزوج من املعادالت اآلنية.
  15س + ص = 3

 7س + ص = 
 ........................ص=   ............................س =

 

           :النتيجة
، ٪ 8.6الصحيحة عن السؤال جابة اإل أجابوابلغت النسبة املئوية للطلبة األردنيني الذين 

 ٪16.1الصحيحة  جاابتالنسبة الدولية لإلوبلغت 
 :كاآليتالطلبة األردنيني   إجاابتتوزعت 
 8.6٪  صحيحة.إجابة أجاب  
 4.4٪ قيمة واحدة صحيحة. 
 76.8٪   أو ممسوح، أو غري صحيحة )مبا يف ذلك حل مشطوب، إجابة كتب أية

 .حل ال يتفق مع املطلوب(أو ، مقروءةغري أو  -خرابيش -خطوات مشوشة
 9.9٪ حذف السؤال. 
 0.3٪ مل يصل إىل السؤال. 

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

 

 إرشادات عالجية
التعويض، إال أن نتائج الطلبة األردنيني كانت متواضعة، أو مع سهولة حل السؤال ابحلذف 

أو ورمبا يعود السبب يف ذلك إىل تدين مستواهم يف املفاهيم والعمليات املتضمنة يف احلذف 
 :أييتالتعويض، وعليه يرتافق مع حل األسئلة املشاهبة ما 

 يمراجعة الطلبة مبفهوم معامل احلد اجلرب  -

 

 آنيتني معادلتني حل/مبتغريين املعادالت
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 مراجعة الطلبة ابحلدود اجلربية املتشاهبة. -
والرتكيز  طرح احلدود اجلربية املتشاهبة من خالل مناقشة أمثلة،أو مراجعة الطلبة جبمع  -

 طرح معاملتهما.أو طرح حدين جربين يتم جبمع أو على أن مجع 
لسؤال. تدريب الطلبة على حل املعادلتني اآلنيتني ابلطريقتني )احلذف والتعويض( لنفس ا -

 وميكن ايراد احلل بيانيا
توجيه الطلبة للتأكد من صحة اجلواب من خالل التعويض. التأكيد على التحقق من  -

 صحة احلل. 
 املشار إليها سابقا. اإلجراءات العامة يف التدريستطبيق  -

  
 أسئلة مشاهبة

 حل هذا الزوج من املعادالت اآلنية.: السؤال األول
 5ص = 5 -س 2

 7ص = 2س + 
 ........................ص=   ............................= س

 
 حل هذا الزوج من املعادالت اآلنية. السؤال الثاين:

 12ص = 2س +3
 1ص =  -س 2

 ........................ص=   ............................س =
 

 حل هذا الزوج من املعادالت اآلنية. السؤال الثالث:
 6ص = 4س + 

 8 -ص =  -س 3
 ........................ص=   ............................س =
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؟السؤال     
  :سؤال مشابه 

  ما املكافئ ل 
 12 + س 6

 س 18
 

 (أ
2

3
 (ب 

س +2 
3 س

 

 (د 1 (ج
س+12

3 س
 

 

           :النتيجة
الصحيحة عن سؤال مشابه جابة الذين اختاروا اإلبلغت النسبة املئوية للطلبة األردنيني 

 .٪30.3الصحيحة  جاابتالنسبة الدولية لإل، وبلغت  25.3٪
 : كاآليتعلى البدائل املشاهبة  الطلبة األردنيني  إجاابتتوزعت 
 7.8٪ .)اختار )أ 
 25.3٪ اختار )ب( وهو اجلواب الصحيح. 
 12.9٪ )اختار )ج. 
 50.3٪ .)اختار )د 
 3.2٪ حذف السؤال. 
 0.6٪ مل يصل إىل السؤال. 

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

         
 
 

 

 يكافئ جربي تعبري حتديد -جربي تعبري
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 إرشادات عالجية
يالحظ اختيار جمموعة من الطلبة البديل )أ(، حيث قاموا حبذف احلدود اليت حتوي املتغري 

كما يالحظ أن أزيد من نصف الطلبة بقليل   ..6على  18والعدد 12س، مث قسموا العدد 
. ويف كل 18واختصروا اجلواب مع  12والعدد  6اختاروا البديل )د( ، وهؤالء مجعوا العدد 

 احلاالت فإن الرتكيز لعالج ضعف الطلبة من خالل أسئلة مشاهبة جيب أن يتضمن مراجعة :
 س(،....9 - 14س، ) 6مفهوم احلد اجلربي ، مثل  -
 س. 4يف  4معامل احلد اجلربي مثل  -
واخراجه من خالل مناقشة أمثلة متدرجة يف  العامل املشرتك بني احلدود وكيفية حسابه -

 الصعوبة.
 قسمة البسط واملقام على عامل مشرتك بينهما )اختصار البسط مع املقام( -
 خاصية توزيع الضرب على اجلمع. -
  حقائق القسمة. -
 املشار إليها سابقا. لعامة يف التدريساإلجراءات اتطبيق  -

 
 أسئلة مشاهبة

 :السؤال األول

  ما املكافئ ل 
 28 + س 7

 س 35
 

 أ(
 4س + 

 1 ب(            
 س 5

 ج(
 س

 د(             
 28س + 

 س 5 5
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 السؤال الثاين:

 ما املكافئ ل   
 36 + س 9

 س 45
 

 ب(      1 أ(
 6س + 

  س 5
 ج(

 4س + 
 د(    

36 
 5 س 5

 
 السؤال الثالث:

 ما املكافئ ل   
 -س 22

11 
 س 33

 

 أ(
1 

 ب(          
 1 -س 2

 3  س 3

 ج(
 -س 2

 د(  11
11 

 3 س 3
 
 
 
 
 
 
 
 



  

274 

 

 
 
 

؟السؤال     
 سؤال مشابه:

زدا رمسا شهراي، ويدفع  18مدارسهم، حبيث يدفع الطالب شركة مواصالت تنقل الطلبة إىل 
 زد مقابل كل مرة يتم نقله إىل املدرسة. مت نقل عالية "ل" مرة شهراي. 0.07

 ما املعادلة اليت تبني تكلفة عالية )ت( اليت تدفعها؟
  18ل + 0.07ت =  (أ

 0.07ل+  18ت =  (ب
 ل 18.07ت =  (ج

 ل 0.07 = ت (د
 

           :النتيجة
الصحيحة عن سؤال مشابه جابة النسبة املئوية للطلبة األردنيني الذين اختاروا اإلبلغت 

 ٪46.6الصحيحة  جاابتالنسبة الدولية لإل، وبلغت ٪ 32.3
 : كاآليتعلى البدائل املشاهبة  الطلبة األردنيني  إجاابتتوزعت 
 32.3٪ اختار )أ( وهو اجلواب الصحيح. 
 40.7٪ )اختار )ب. 
 15.5٪ )اختار )ج. 
 7.4٪ .)اختار )د 
 3.5٪ حذف السؤال. 
 0.6٪ مل يصل إىل السؤال. 

                                                           
  زد : وحدة نقد مثل الدينار في األردن 

 

 واحد مبتغري خطية معادلة تكوين /املعادالت تكوين
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صحيحة أدىن من النسبة إجابة عن السؤال  أجابوانالحظ أن نسبة الطلبة األردنيني الذين 
 الدولية.

 
 إرشادات عالجية

تبدو املشكلة هنا يف تسرع الطلبة يف التعامل مع األعداد الواردة يف السؤال دون فهمه 
والذي يتضمن  ٪40.7معطياته واملطلوب فيه، فنسبة من اختار البديل )ب( بلغت وحتديد 

الصحيحة جابة التعامل مع األعداد الظاهرة يف السؤال، ورمبا يعود السبب يف تدين نسبة اإل
إىل قلة تعرض الطلبة ملثل هذا السؤال، لذا فإن مناقشة أسئلة مشاهبة أمر ضروري مع مراعاة 

 :أييتما 
 لطلبة للتأين وقراءة السؤال بدقة وحتديد املعطيات واملطلوب.توجيه ا -
مراجعة الطلبة يف طريقة حساب تكلفة عمل ما خطوة خطوة من خالل مناقشة أمثلة  -

 وحتديد املعطيات واملطلوب بدقة.
 املشار إليها سابقا. اإلجراءات العامة يف التدريستطبيق  -

 

 أسئلة مشاهبة
  1.5زد، ، ويدفع الزبون  12يطلب من زابئنه رمسا شهراي قدره اندي رايضي  السؤال األول:

 زد مقابل كل مرة حيضر فيها إىل النادي. حضر وسيم ل مرة يف الشهر.
 ما املعادلة اليت تبني تكلفة وسيم )ت( اليت يدفعها؟

 

 1.5ل+  18ت =  (ب ل 13.5ت =  (أ

 ل 1.5=  ت (د 12ل +  1.5ت =  (ج
 

زداا  0.5زدا، ويدفع الشخص 2رمسا شهراي لزابئنها قدره مكتبة عامة تضع  السؤال الثاين:
 مقابل كل مرة يزور املكتبة. زار رامي املكتبة ص مرة شهراي

 *ما املعادلة اليت تبني ما يدفعه رامي )ت( للمكتبة؟
                                                           

  زد : وحدة نقد مثل الدينار في األردن 
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 0.5ص+  2ت =  (ب ص 2.5ت =  (أ

 ص 0.5ت =  (د 2ص +  0.5ت =  (ج
 :السؤال الثالث

(، ويدفع املستهلك املقطوعية)( زدا 20شركة كهرابء تضع رمسا شهراي لزابئنها مقداره )
كيلو وات يف   زداا مقابل كل كيلو وات كهرابء يستهلكه، استهلك شادي )ع( 12.5

 الشهر. 
 ما املعادلة اليت تبني ما سيدفعه شادي )ت( مقابل ما استهلك من الكهرابء؟

 

 ع 32.5ت =  (ب ع 32.5ت =  (أ

 20ع +  12.5 ت = (د 20ع +  12.5=  ت (ج
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           
  زد : وحدة نقد مثل الدينار في األردن 
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؟السؤال     
 :مشابه سؤال

 غرفة كبرية قسمت إىل خمترب )م( ومستودع ألدوات املخترب)ع(.
 
 
 
 
 
 

  
 

 ما التعبري الذي ميثل مساحة املخترب)ع(؟
 

 7ص(  - 20) (أ
 ص - 7× 20 (ب

 ص 7 - 20 (ج
 7 - ص20 (د

 
 
 
 

 

 ...مساحة عن جرباي التعبري

 ص

م  7  خمترب مستودع 

م 20  
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           :النتيجة
الصحيحة عن سؤال مشابه جابة بلغت النسبة املئوية للطلبة األردنيني الذين اختاروا اإل

 .٪57.7 الصحيحة لإلجاابت الدولية النسبة وبلغت، ٪ 39.6
 أما نتائج الطلبة األردنيني فكانت:

 39.6٪ اختار )أ( وهو اجلواب الصحيح. 
 30.1٪ )اختار )ب. 
 15.5٪ )اختار )ج.  
 11.4٪ .)اختار )د 
 2.6٪ حذف السؤال. 
 0.7٪ مل يصل إىل السؤال. 

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

 

 إرشادات عالجية
من الطلبة البديل )ب( إىل أن حساب املساحة غري واضح لديهم،  ٪30.1يار تيشري اخ

" احته، والقول نفسه عن البدائل "جففي حالة املستطيل ال بد من طول وعرض حلساب مس
و "د"، إذن فمفهوم املساحة غري واضح لديهم، لذا فإن مناقشة أسئلة مشاهبة جيب أن 

 يتضمن:
 مراجعة الطلبة مبفهوم املساحة. -
 أبمثلة البداية تكون وأن أمثلة، مبناقشة حساهبا وطريقة املستطيل مبساحة الطلبة مراجعة -

 .الفصل غرفة مساحة مثل حياتية
 املشار إليها سابقا. اإلجراءات العامة يف التدريستطبيق  -
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 أسئلة مشاهبة
 :السؤال األول

 )ح( وقسم هامش )ه ( قسمت ورقة إىل قسمني قسم للحل
 ما التعبري الذي ميثل مساحة احلل )ح(؟

 20 -ع 18 (أ
 18 -ع  20 (ب

 ع -18× 20 (ج
 ع(- 18)20 (د

 
 
 
 

 :السؤال الثاين

 م، قسمت إىل قسمني ، قسم للكتابة )ك(، وقسم للرسم )ر(. 2م وعرضها  3سبورة طوهلا 

 )ر(؟ ما التعبري الذي ميثل مساحة الرسم
 

 ر( -)ك  2 (أ
 ل - 3×2 (ب

 ل( - 3)2 (ج
 (3-)ل  2 (د

 
 

م 3  

 

م2  

 ل

 ر ك

 سم 20

 ع سم
 سم 18

 

 

 حل هامش
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 :السؤال الثالث
 حديقة منزلية قسمت إىل قسمني لزراعة الزهور )ز( وزراعة الورود )و(

 
 ما التعبري الذي ميثل مساحة زراعة الورد )و(؟

 

 ل( - 4) 10 (أ
 ل( - 10) 4 (ب

 ل 4 - 10 (ج
 4 -ل 10 (د

                  
 

 السؤال الرابع:
م قسمت إىل قسمني لزراعة الزهور )ز( ، وقسم 10حديقة منزلية مربعة الشكل طول ضلعها 

  .مربع الشكل طول ضلعه س لزراعة النعناع
 

 ما التعبري الذي ميثل مساحة زراعة الزهور "ز"؟ 
 

 2س -س(  - 10) 10 (أ
  2س - 100 (ب

  2س -( س - 10) 10 (ج
 2س -س  10 (د

 
 

 ل

م4  

م10  

 و ز

 ن

 ز

10 
 م

 س
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؟السؤال     
 سؤال مشابه:

 يظهر اجلدول أدانه العالقة بني الزمن الذي ميضيه الشخص واملبلغ املدفوع لصالة رايضية
 املبلغ املدفوع ابلزد الزمن ابلدقيقة

30 20 
60 30 
90 40 

120 50 
 

 دقيقة؟ 180املبلغ املدفوع لزمن يف حال استمرار العالقة ذاهتا، ما 
 ......................:جابة اإل

 

           :النتيجة
، وبلغت ٪ 39.1صحيحة عن السؤال إجابة  أجابوابلغت النسبة املئوية للطلبة األردنيني الذين 

 ٪49.6الصحيحة  جاابتالنسبة الدولية لإل
 :كاآليتالطلبة األردنيني   إجاابتتوزعت 
 39.1٪  صحيحة.إجابة أجاب 
 10.0٪   الصحيحةجابة قريبة من اإلإجابة كتب. 
 44.4٪   أو ممسوح، أو مبا يف ذلك حل مشطوب، )غري صحيحة إجابة كتب أية

 .حل ال يتفق مع املطلوب(أو ، مقروءةغري أو  -خرابيش -خطوات مشوشة

                                                           
  زد : وحدة نقد مثل الدينار في األردن 

 

 العالقة حيقق الذي النمط اكتشاف/العالقات
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 5.7٪ حذف السؤال. 
 0.9٪ مل يصل إىل السؤال. 

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

 إرشادات عالجية
السؤال إجياد عالقة بني الزمن الذي ميضيه الشخص يف الصالة واملبلغ الذي إجابة تتضمن 

سيدفعه، والظاهر أن قسما كبريا من الطلبة مل يستطع قراءة العالقة بينهما بصورة صحيحة، 
ورمبا يعود ذلك إىل أهنم مل أيخذوا مجيع قيم الزمن واملبلغ الواردة يف اجلدول بعني االعتبار، بل 

 أسئلة مشاهبةة من خالل حاالت بسيطة مما يوقعهم ابخلطأ. لذا وعند مناقشة يصيغون عالق
 :أييتيتم الرتكيز على ما 

 توجيه الطلبة ألخذ مجيع القيم الواردة بعني االعتبار، واكتشاف النمط. -
 توجيه الطلبة الختبار العالقة اليت يتوصلون إليها بتعويض قيم للتأكد من صحتها. -
تنظيم تفكريهم( ابلنظر إىل قيمة للزمن وما يقابلها )م خطوات حلهم توجيه الطلبة لتنظي -

 من قيمة للنقود.
 املشار إليها سابقا. اإلجراءات العامة يف التدريستطبيق  -

 

 أسئلة مشاهبة
 :السؤال األول

 ابلزاد. يظهر اجلدول أدانه العالقة بني ساعات اإلانرة جملموعة من اللمبات واملبلغ املدفوع

 داملبلغ املدفوع ابلز  اإلانرةساعات 
3 12 
6 15 
9 18 

12 21 
                                                           

  زد : وحدة نقد مثل الدينار في األردن 
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 ساعة؟ 24يف حال استمرار العالقة ذاهتا، ما املبلغ املدفوع لزمن 

 ..........................اإلجابة:
 السؤال الثاين:

يظهر اجلدول أدانه العالقة بني املسافة ابألمتار اليت يقطعها شاهر والسعرات احلرارية اليت 
 خيسرها. 

 السعرات احلرارية اليت خيسرها املسافة ابألمتار
500 15 
600 17.5 
700 20 
800 22.5 

 
 م؟ 1200يف حال استمرار العالقة ذاهتا، ما السعرات احلرارية اليت خيسرها إذا سار 

 ..........................اإلجابة:
 

 :السؤال الثالث
 .يظهر اجلدول أدانه العالقة بني املسافة اليت تقطعها سيارة واستهالك الوقود )وحدة(

ستهلكة كم  املسافة
ُ

 وحدات البرتول امل
10 6 
15 9 
18 12 
21 15 

 
 كم؟  33السيارة إذا سارت يف حال استمرار العالقة ذاهتا، كم وحدة برتول تستهلكها 
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 ..........................اإلجابة:
 
 
 
 

؟السؤال     
 سؤال مشابه:

 ما الصيغة اليت متثل مساحة هذا املستطيل؟
 

 12أ +  (أ
 5أ + 7 (ب

 35أ + 7 (ج
 14أ +2 (د

 

           :النتيجة
الصحيحة عن سؤال مشابه جابة املئوية للطلبة األردنيني الذين اختاروا اإلبلغت النسبة 

 ٪43.9الصحيحة  جاابتالنسبة الدولية لإل، وبلغت  27.2٪
 : كاآليتعلى البدائل املشاهبة  الطلبة األردنيني  إجاابتتوزعت 
 17.2٪ )اختار )أ. 
 43.2٪ )اختار )ب. 
 27.2٪ اختار )ج( وهو البديل الصحيح. 
 10.3٪ .)اختار )د 
 1.7٪ حذف السؤال. 
 0.3مل يصل إىل السؤال ٪. 

صحيحة أدىن من النسبة إجابة عن السؤال  أجابوانالحظ أن نسبة الطلبة األردنيني الذين 
 الدولية، ولكنها قريبة منها.

 

 املستطيل مساحة عن جرباي التعبري /اجلربية الصيغة

5أ+   

7  
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 إرشادات عالجية
وهي نسبة  ٪(17.2 -أ -البديل)الطلبة عدم معرفتهم مبساحة املستطيل  إجاابتيتضح من 

أن هؤالء الطلبة ال أو ( ٪27.2البديل ب )ليست صغرية. والشيء يقال عن البديل ب 
الصحيحة ومع جابة يستطيعون توزيع الضرب على اجلمع، ويالحظ أن البديل د بعيد عن اإل

 من الطلبة. ٪10.3ذلك اختاره 
 إن مناقشة أسئلة مشابه جيب أن ترتافق مع:

 املستطيل ورمبا األشكال األخرى.مراجعة الطلبة مبساحة  -
 مراجعة الطلبة خباصية توزيع الضرب على اجلمع من خالل أمثلة. -
 املشار إليها سابقا. اإلجراءات العامة يف التدريستطبيق  -

 

 أسئلة مشاهبة
 :السؤال األول

 ما الصيغة اليت متثل مساحة هذا املستطيل؟
 

 18أ + 2 (أ
 18أ + 6 (ب

 3أ + 6 (ج
 9أ +  (د

 
 :السؤال الثاين

 ما الصيغة اليت متثل مساحة هذا املستطيل؟
 

 40 -أ 8 (أ
5 -أ  

8  

6 

  3أ+
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 3أ + 8 (ب
 6أ + 2 (ج

 5 -أ 8 (د
 

 :السؤال الثالث
 ما الصيغة اليت متثل مساحة هذا املستطيل؟

 

 18أ + 4 (أ
 20أ + 10 (ب

 4أ + 10 (ج
 20أ +2 (د

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 4أ+2

5  
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؟السؤال     
 س 3=  ص املعادلة ميثل الذي الشكل ما: مشابه سؤال

 
 
 
 
 

 

 مستقيم خط معادلة ميثل الذي البياين الشكل/ البياين التمثيل
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           :النتيجة
 الصحيحة عن سؤال مشابهجابة بلغت النسبة املئوية للطلبة األردنيني الذين اختاروا اإل

 .٪24.7الصحيحة  جاابت٪ ، وبلغت النسبة الدولية لإل22.9
 :كاآليتعلى البدائل املشاهبة  الطلبة األردنيني  إجاابتتوزعت 
 22.9٪ اختار )أ( البديل الصحيح. 
 10.1٪ )اختار )ب. 
 31.0٪ )اختار )ج. 
 33.7٪ .)اختار )د 
 1.9٪ حذف السؤال. 
 0.5٪ مل يصل إىل السؤال. 

 صحيحة أدىن من النسبةإجابة عن السؤال  أجابوانالحظ أن نسبة الطلبة األردنيني الذين 
 الدولية.

 

 إرشادات عالجية
مل يتعرضوا كثريا ملثله، فثلث الطلبة اختاروا أو الظاهر أن الطلبة مل ينتبهوا للسؤال جيدا ، 

( ومل ينتبهوا إىل قيمة ص وهو 0، 3( ألن املستقيم مير ابلنقطة )٪33.7البديل د )
عالقة اثبتة، أما من ( مل ينتبه إىل أنه ميثل ٪31.0املطلوب. كذلك، من اختار البديل ج )

 ( مل ينتبه إىل املعادلة.٪10.1)اختار البديل ب
 رمبا يفيد يف عالج الطلبة. اآلتيةإن تعريض الطلبة ملثل هذا السؤال مع تطبيق اإلجراءات 

 مراجعة الطلبة مبفهوم وداللة العالقة بني متغريين. -
  املعادلة والرسم البياين.مراجعة الطلبة بداللة املقطع السيين والصادي وامليل من خالل  -
 مراجعة الطلبة يف موضوع املستوى اإلحداثي وتدريج احملورين. -
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 املشار إليها سابقا. اإلجراءات العامة يف التدريستطبيق  -
 
 

 أسئلة مشاهبة
 س 4=  ص العالقة ميثل الذي الشكل ما :األول السؤال
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 1+  س=  ص العالقة ميثل الذي الشكل ما: الثاين السؤال
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 1 - س = ص العالقة ميثل الذي الشكل ما: الثالث السؤال
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 ريك  ف  تـ  /اجلرب
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؟السؤال     
- 3 ،6  ،-12  ،24 ،. .. 

  .اكتب قاعدة تستطيع بواسطتها أن جتد احلد التايل إذا علمت أي حد كان من هذا النمط
 

 .......................................القاعدة :
 

           :النتيجة
 ٪21.3صحيحة هي إجابة السؤال  أجابوا عنكانت النسبة املئوية للطلبة األردنيني الذين 

 :كاآليت  األردنيني الطلبة إجاابت توزعت. ٪25.5بينما بلغت النسبة الدولية 
 0.4٪  السؤال بشكل جزئي أجابوا عنمن الطلبة. 
 55.6٪  م غري صحيحةإجاابهتمن الطلبة كانت. 
 22.5٪  م مشطوبةإجاابهتمن الطلبة. 

 

 إرشادات عالجية
اطرح أمثلة بسيطة ألمناط خمتلفة ملساعدة الطلبة على فهم طرق إجياد قاعدة للنمط وبني هلم 

 أن ال يوجد طرق حمددة إلجياد القاعدة إذ أن كل منط خيتلف عن غريه 
 ما قاعدة كل من األمناط اآلتية :

1  ،4  ،7  ،10  ،... 
1  ،2  ،4  ،8 ،... 

500  ،50  ،5  ،0.5  ،0.05 ،... 
للطلبة أنه ميكنهم مالحظة العملية اليت مت اتباعها يف النمط مثل اجلمع ، الطرح ،  بنّي  -

  .الضرب ، القسمة وهكذا

 

 النمط حدود إلجياد قاعدة:  األمناط
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عن  3ففي النمط األول الحظ أن الزايدة اثبتة فكل حد من حدود النمط يزيد مبقدار 
دان هلذا احلد ، فإذا أر  3احلد السابق له أي أنه للحصول على احلد التايل حلد ما جنمع 

  .13فنحصل على  10للحد  3احلصول على احلد اخلامس يف هذا النمط ، جنمع 
وللحصول  2ويف النمط الثاين الحظ أن كل حد يساوي احلد السابق له مضرواب يف 

 .2على أي حد من هذا النمط نضرب احلد السابق له ابلعدد 
 500بني العدد ما العالقة  ؟اسأل الطلبة : ماذا تالحظ على حدود النمط الثالث -

وهكذا حىت يتوصل الطلبة إىل أن العالقة هي  5 و 50، وما العالقة بني  50والعدد 
  10القسمة على 

 اطلب من الطلبة حماولة حل سؤال الدراسة  -
، بني هلم أن العدد  12و 6-، ما العالقة بني  6-و  3اطرح اسئلة مثل ما العالقة بني  -

  2-حنصل عليه عند الضرب ابلعدد يتضاعف مع تغيري اإلشارة وهذا ما 
 كلف الطلبة حل االسئلة املشاهبة -

 

 أسئلة مشاهبة
 ...، 27-،  9،  3-،  1السؤال األول: 

 اكتب قاعدة تستطيع بواسطتها أن جتد احلد التايل إذا علمت أي حد من هذا النمط 

 القاعدة:...................................... 
 

،  1،  2: الثاين السؤال 
1

2
  ،  

1

4
  ،... 

 اكتب قاعدة تستطيع بواسطتها أن جتد احلد التايل إذا علمت أي حد من هذا النمط

 .........................................القاعدة:
 

 .. .، 4-،  4،  4-،  4 :الثالث السؤال
 النمط اكتب قاعدة تستطيع بواسطتها أن جتد احلد التايل إذا علمت أي حد من هذا   

 .........................................القاعدة:
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؟السؤال     
 اآلتية:  اكتب العدد اجملهول يف املتتالية

     1  ،1  ،2  ،3  ،5  ،8  ،13 ،........  ،34  ،55.  
 

           :النتيجة
 ٪26.1صحيحة هي إجابة السؤال  أجابوا عنكانت النسبة املئوية للطلبة األردنيني الذين 

 :كاآليتالطلبة األردنيني   إجاابتتوزعت ،  ٪45.5بينما كانت النسبة الدولية 
 4.3٪  جلواب الصحيحم غري صحيحة ولكنها قريبة من اإجاابهتمن الطلبة كانت. 
 55.7٪  صحيحة م غريإجاابهتمن الطلبة كانت. 
 13.4٪  مإجاابهتمن الطلبة حاولوا مث قاموا بشطب. 
 0.5٪ من الطلبة مل يصلوا للسؤال. 

 
 إرشادات عالجية

يالحظ من النتائج أن الطلبة لديهم ضعف يف معرفة القاعدة املتبعة يف اجياد حدود متتالية ، 
ليات وكذلك وهذا الضعف ال يتم التغلب عليه إال من خالل التدريب على عدد من املتتا

 .توجيه تفكري الطلبة لتربير كتابة احلدود هبذه الطريق
دّرب الطلبة على مقارنة حدود املتتالية واجياد العالقة بني كل حد والذي يليه فمعظم  -

 .املتتاليات تعتمد على الفروق بني حدودها
كلف الطلبة حل السؤال املشابه األول ، إذا وجدت لديهم صعوبة يف اكتشاف النمط  -

الذي اتبع يف كتابة احلدود اسأهلم :ما الفرق بني احلد األول والثاين ، ما الفرق بني احلد 
الثاين والثالث وهكذا حىت يتوصل الطلبة إىل أن الفروق تسري وفق منط معني : وهو 

 كذا حىت يصل الطلبة إىل الفرق بني احلد اجملهول واحلد السابق له وه 3مث  2مث  1الفرق 

 

 متتالية يف املفقود احلد:  املتتاليات
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اتبع نفس األسلوب يف األسئلة املشاهبة األخرى واطلب منهم كتابة متتاليات مشاهبة  -
  .وتبادل االسئلة بينهم

اطلب منهم جابة انتقل لسؤال الدراسة واطلب من الطلبة حله :إذا مل يتوصل الطلبة لإل -
 3جاءت من مجع احلدين السابقني وكذلك  2وبنّي هلم أن  2، 1،  1: مقارنة احلدود 

هي جمموع احلدين السابقني هلا ، اطلب منهم أن يتحققوا من ابقي احلدود مث اجياد احلد 
 املفقود وذلك جبمع احلدين السابقني له 

 
 أسئلة مشاهبة

 :السؤال األول
 اكتب العدد اجملهول يف املتتالية اآلتية :

 

1  ،2 ،4  ،7  ،11 ،...  ،22  ،29  
 

  السؤال الثاين: 
 اكتب العدد اجملهول يف املتتالية اآلتية : 

 

2  ،4  ،8  ،14  ،22 ،...  ،44  ،58  
 

  السؤال الثالث:
 اكتب العدد اجملهول يف املتتالية اآلتية : 

 

1  ،3  ،7  ،13  ،21  ،31 ،...  ،57 
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؟السؤال     
 يظهر اجلدول إحداثيات عدد من النقاط على خط مستقيم.  سؤال مشابه:

 

  .امأل قيمة ص املفقودة يف اجلدول
           :النتيجة

مشابه هي  عن سؤالصحيحة إجابة  أجابواكانت النسبة املئوية للطلبة األردنيني الذين 
 : كاآليت  األردنيني الطلبة إجاابت توزعت .٪36.6بينما كانت النسبة الدولية  18.9٪
 74.6٪  م غري صحيحةإجاابهتمن الطلبة كانت. 
 6.2٪  مإجاابهتمن الطلبة شطبوا. 
 0.3٪ من الطلبة مل يصلوا للسؤال.  

 إرشادات عالجية
الطلبة استطاعوا ملئ اجلدول ابلرغم من أن العالقة خطية وميكن  نالحظ ان نسبة قليلة من

 .اكتشافها ، ويبدوا أن الطلبة مل يعتادوا على مثل هذه الصيغة من األسئلة
 قّدم للطلبة أمثلة على أمناط متعددة من العالقات اخلطية  -
 أعط الطلبة أمثلة على أمناط بسيطة للتفكري مثل :  -

 األمناط اآلتية :كتب العدد الناقص يف ا 
 3  ،7  ،11  ،15 ،. ، ..23   
 2  ،4  ،8 ،. ، ..32  ،64  
 -6  ،-1  ،4 ،. ، ..14  

 ص س
- 1 -7 

0  
1 1 
2 5 

 اخلطية العالقات
 السيين اإلحداثي ومعطى مستقيم خط على لنقطة الصادي اإلحداثي جيادإ 
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واطلب من الطلبة كتابة بعض األزواج املرتبة اليت  7-س 2اكتب معادلة مثل ص =  -
 مث اطلب منهم كتابة قيم ص واجياد النمط يف هذه القيم  حتقق هذه املعادلة

 واكتشاف النمط  3-س  5ص =  قيم ل  ص يف املعادلة 4كتابة اطلب من الطلبة   -
 ملزيد من التحدي : اعط الطلبة أزواج مرتبة واطلب منهم اجياد املعادلة مثل : -

(0  ،-5)  ،(1  ،1)  ،(2  ،7)  
 اطلب من الطلبة حل السؤال املشابه  -
 وانقش احلل كلف الطلبة حل األسئلة املشاهبة. -

 

 أسئلة مشاهبة
  .إحداثيات عدد من النقاط على خط مستقيم اآليت: يظهر اجلدول األولالسؤال 

                 

 ص س
-1 1 

0 3 
1  
2 7 

  .امأل قيمة ص املفقودة يف اجلدول
 

 إحداثيات عدد من النقاط على خط مستقيم اآليت: يظهر اجلدول السؤال الثاين
                    

 ص س
-2 9 
-1 5 

0  
1 -3 

 .امأل قيمة ص املفقودة يف اجلدول
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 إحداثيات عدد من النقاط على خط مستقيم اآليت: يظهر اجلدول السؤال الثالث
 

 ص س
-2 8 
-1 4 

0  
1 -4 

 .امأل قيمة ص املفقودة يف اجلدول
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؟السؤال     
  ؟ما مساحة املستطيل .سم 28مشابه: حميط املستطيل اجملاور سؤال 

 
 
 
 

 2سم  ---------------: جابة اإل
 

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

 :كاآليت  األردنيني الطلبة إجاابت توزعت .٪22٪ بينما بلغت النسبة الدولية 3.5
 4.0٪  عادلة ومل حيسبوا بشكل جزئي )حسبوا قيمة س من امل أجابوامن الطلبة

 .(املساحة
 80.0٪  م غري صحيحةإجاابهتمن الطلبة كانت. 
 10.8٪  م مشطوبةإجاابهتمن الطلبة كانت. 
 0.8٪  الطلبة مل يصلوا للسؤالمن. 

 

 إرشادات عالجية
تلخيص نقاط الضعف اليت قد تكون موجودة لدى الطلبة حيث أن من خالل النتائج ميكن 

 معظم الطلبة مل يستطيعوا إجياد أبعاد شكل معطى حميطه وابلتايل مل يستطيعوا إجياد املساحة :
  عدم معرفة بصيغ حميط شكل ثنائي األبعاد مثل املستطيل 
  عدم القدرة على حل معادلة خطية مبتغري واحد 
 اد مساحة مضلع معطى أبعاده عدم القدرة على إجي 

 

 وحلها واحد مبجهول خطية معادلة تكوين /اخلطية املعادلة

 س

2س +  3  
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لذا حيتاج الطلبة للتذكري مبفهوم احمليط بشكل عام وطريقة إجياد حميط شكل مغلق وبعض 
 األشكال الرابعية 

   .مثلث أو اسأل الطلبة كيف جتد حميط شكل مغلق مثل شكل رابعي  -
 اطرح سؤال إلجياد حميط شكل مثل اآليت: -
 
 
 
 
 
 
 اسال الطلبة عن صيغ إلجياد حميط األشكال الرابعية مثل  -

 .املربع واملستطيل. واسأل عن طرق إجياد حميط املتوازي وشبه املنحرف لبعض احلاالت
 اطرح اسئلة مثل :  -

  سم وما حميط مربع طول ضلعه)س(سم  6ما حميط مربع طول ضلعه 
  سم  7سم وعرضه  9ما حميط مستطيل طوله 
 طوله  " س " وعرضه " ص " ما حميط مستطيل 

 دّرب الطلبة على حل معادالت خطية مبتغري واحد مثل : -
  : وهكذا  39س = 5( + 3س+ ) 4حل املعادلة 

 اسأل الطلبة عن طرق اجياد مساحة بعض األشكال مثل املستطيل واملربع واملثلث  -
 اطرح أمثلة إلجياد مساحة كل من املربع واملستطيل مثل  -

  ؟سم 5ل ضلعه ما مساحة مربع طو  
  ما مساحة مربع طول ضلعه " س " سم 
  سم  4سم وعرضه  8ما مساحة مستطيل طوله 
 ( 1س + ( وعرضه )4س + ما مساحة مستطيل طوله) 

 كلف الطلبة حل السؤال املشابه لسؤال الدراسة واألسئلة املشاهبة األخرى  -

3 

2 

4 4 

3 
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 أسئلة مشاهبة
  ؟ما مساحة املثلث .سم 12اجملاور  : يبلغ حميط املثلث القائم يف الشكلالسؤال األول

 
 
 
 
 

 2سم ..........................اإلجابة:
 
 

 ما مساحته؟ .سم 38وحميطه  .5مستطيل يزيد طوله عن عرضه مبقدار  السؤال الثاين:
 

 2سم ..........................اإلجابة:
 
 

 ؟ ما مساحته .سم 28ساقني ، حميطه متساوي الالشكل أدانه مربع ومثلث  السؤال الثالث:
 

 2سم ..........................اإلجابة:

 
 
 

2س +   س 

1س +   
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؟السؤال     
 سؤال مشابه:

   سم 36يبلغ حميط املثلث "س ص ع" 
            

           
           
           
   

            
     

 ب". أجد طول الضلع "
 ...............................اإلجابة:
  
           :النتيجة

 ،٪9.9الصحيحة عن السؤالجابة اإل أجابوابلغت النسبة املئوية للطلبة األردنيني الذين 
 ٪29.0الصحيحة  جاابتالنسبة الدولية لإلوبلغت 

 :كاآليتالطلبة األردنيني   إجاابتتوزعت 
 9.9٪  صحيحة.إجابة أجاب 
 79.5٪   أو ممسوح، أو غري صحيحة )مبا يف ذلك حل مشطوب، إجابة كتب أية

 .حل ال يتفق مع املطلوب(أو ، مقروءةغري أو  -خرابيش -خطوات مشوشة
 9.8٪ حذف السؤال.  
 0.9٪ مل يصل إىل السؤال. 

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

 

 وحلها واحد مبجهول خطية معادلة تكوين /اخلطية املعادلة

 أ

سم 1س+2  

س سم2  

 ج

 ب س سم
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 إرشادات عالجية
 أن والظاهر وحلها، واحد مبجهول خطية معادلة تكوين السؤال عنجابة اإل تتضمن

 خطية معادالت لتكوين للطلبة فرص توفري جيب لذا ذلك، يف ضعف من يعانون الطلبة
 :االعتبار بعني اآلتية النقاط اخذ مع وحلها،

 .الشكل حميط مبفهوم الطلبة مراجعة -
 حازم مع ما جمموع :مثال: أمثلة خالل من خطية معادلة تكوين بطريقة الطلبة مناقشة -

 كان  إذا دينارا، 18 (الفصل طلبة أحد اختار) خمتار مع وما( الفصل طلبة أحد اختار)
  .ذلك لتمثيل معادلة كون  ، 2+  خمتار مع ما يساوي حازم مع ما
 .أمثلة حل خالل من واحد مبجهول خطية معادلة حل بطريقة الطلبة مراجعة -
 " املشار سابقا.التدريس يف اإلجراءات العامةتطبيق " -
 

 أسئلة مشاهبة
 

 :األول السؤال
 سم 12" ج ب أ" املثلث حميط يبلغ

 
 "أج" الضلع طول جد

 
 ..........................اإلجابة:

 
 
 
 
 
 

سم 1س+  2س+ 
سم 

 ب

 أ

 س سم ج
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 سم 60" وه  ل" املثلث حميط يبلغ :الثاين السؤال

 
 ".وه " الضلع طول جد

 
 ..........................اإلجابة:

 
 
 
 

 :الثالث السؤال
 سم 54 "ج ب أ" املثلث حميط يبلغ

  
 "ج ب" الضلع طول جد

 
 ..........................اإلجابة:

 
 
 
 
 
 
 
 
 

(سم 2س+3)  

س سم2  
 ه  و

 ل

(سم2س+3)  

(سم1)س+  

(سم7س+3)  
(سم4س+2)  

 ج

 ب

 أ
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؟السؤال     
 يقوم أمحد إبعداد منط من املربعات.

 يزيد أمحد طول ضلع املربع بنفس املقدار كل مرة.
  املربعات الثالثة األوىل يف النمط. فيما أييت

 

 

 

  

 كم ستكون مساحة املربع اخلامس  أ.
 

 2سم 100 (أ
 2سم 64 (ب

 2سم 25 (ج
 2سم 10 (د

 
 ب. كم ستكون مساحة املربع ن؟

 
 ..........................اإلجابة:

 
 
 

 

 منط يف حد قيمة تعيني – األمناط

سم 4  
 املربع الثاين

سم 6  
 املربع الثالث

سم 2  
 املربع األول
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           :النتيجة
 القسم أ    

الصحيحة عن سؤال مشابه جابة بلغت النسبة املئوية للطلبة األردنيني الذين اختاروا اإل
 .٪48.5الصحيحة  جاابتالنسبة الدولية لإلوبلغت  ،٪ 22.7

 : كاآليتعلى البدائل املشاهبة  الطلبة األردنيني  إجاابتتوزعت 
 22.7٪ .اختار )أ( وهو اجلواب الصحيح 
 17.2٪ )اختار )ب. 
 10.3٪ )اختار )ج. 
 46.1٪ )اختار )د. 
 2.9٪ حذف السؤال. 
 0.7مل يصل إىل السؤال ٪. 

صحيحة أدىن من النسبة إجابة عن السؤال  أجابوانالحظ أن نسبة الطلبة األردنيني الذين 
 الدولية.
  القسم ب 

، ٪ 0.9الصحيحة عن السؤال جابة اإل أجابوابلغت النسبة املئوية للطلبة األردنيني الذين 
 ٪9.5الصحيحة  جاابتوبلغت النسبة الدولية لإل

 :كاآليتالطلبة األردنيني   إجاابتتوزعت 
 0.9٪  صحيحة.إجابة أجاب 
 3.8٪ 2ن(2)أو ن 2× ن2 أو 2ن 4بدال من  2ن2كانت جابة  اإل. 
 75.8٪   أو ممسوح، أو مبا يف ذلك حل مشطوب، )غري صحيحة إجابة كتب أية

 .حل ال يتفق مع املطلوب(أو ، مقروءةغري أو  -خرابيش -خطوات مشوشة
 18.6٪ حذف السؤال. 
 0.9٪ مل يصل إىل السؤال. 

كانت متدنية جدا   صحيحةإجابة عن السؤال  أجابوانالحظ أن نسبة الطلبة األردنيني الذين 
 .أدىن من النسبة الدوليةو 
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 إرشادات عالجية
املربع، وتربيع الطول اجلديد، سم إىل طول ضلع 2تضمن حل السؤال إجياد منط أوال إبضافة 

ولكن يالحظ تدين نسبة من أجاب عن القسم ب بصورة كبرية جدا مع أن إبمكان الطلبة 
عليه قياسا على القسم األول فهو أشبه ما يكون بنمط واملطلوب احلد النوين منه. جابة اإل

 لذا :
ة ، مثال نبدأ ب    تتم مراجعة الطلبة يف استكشاف النمط وإكماله من خالل أمثلة متدرج -

 .. .،7،  5، 2،...، وننتقل إىل 4، 3، 2
 مراجعة الطلبة حبساب مساحة املربع. -
مناقشة الطلبة مبربعات األعداد من خالل أمثلة عددية ، وتوضيح معىن مربع العدد،  -

. ويفضل التمييز بني مضاعف العدد ومربعه، 52و نرمز له  5×5 هو 5 فمربع العدد
 3+3تعين  3× 2، لكن 3×3تعين  32مثال 

 " املشار سابقا.التدريس يف اإلجراءات العامة"تطبيق  -
 

 أسئلة مشاهبة
 السؤال األول: 

 يزيد زيدان طول ضلع املربع بنفس املقدار كل مرة.
 املربعات الثالثة األوىل يف النمط فيما أييت

 أ. كم ستكون مساحة املربع اخلامس
 

 2سم 121 (أ
 2سم 81 (ب

 2سم 25 (ج
 2سم 35 (د

 
 ب. كم ستكون مساحة املربع ن؟

 ..........................اإلجابة:

سم 5  
 املربع الثاين

سم 7  
 املربع الثالث

سم 3  
 املربع األول
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 يزيد طارق طول ضلع املربع بنفس املقدار كل مرة. السؤال الثاين:

 املربعات الثالثة األوىل يف النمط فيما أييت
 

 

 

 

 أ. كم ستكون مساحة املربع السابع 
 

 2سم 169 (د 2سم 64 (ج 2سم 49 (ب 2سم 36 (أ
 
 

 ب. كم ستكون مساحة املربع ن؟
 ..........................اإلجابة:

 يزيد مشعل طول ضلع املربع بنفس املقدار كل مرة.  السؤال الثالث:

 املربعات الثالثة األوىل يف النمط فيما أييت
 أ. كم ستكون مساحة املربع العاشر

 

   2سم 100 (أ
 2سم 225 (ب

 2سم 961 (ج
 2سم 1000 (د

 
 ب. كم ستكون مساحة املربع "ن"؟

 ..........................اإلجابة:

سم 3  
 املربع الثاين

سم 5  
 املربع الثالث

سم 1  
 املربع األول
 

 سم 7
الثايناملربع   

سم 10  
 املربع الثالث

سم 4  
 املربع األول
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؟السؤال     
 معينة لسلسلة أمناط ثالث أول هي اآلتية األمناط

 
 30وللنمط  4أ. يف اجلدول امأل عدد الدوائر للنمط 

النمط رقم  
1 

النمط رقم 
2 

النمط رقم 
3 

النمط رقم 
4  

النمط رقم 
30 

  30 4 3 2 1 عدد املربعات
    8 6 4 عدد الدوائر

 
 30للنمط ب. اشرح كيف حصلت على عدد الدوائر 

 
................................................................................... 

................................................................................... 

 
 ج. اكتب قاعدة إلجياد عدد الدوائر يف النمط ن.

 
 ..........................اإلجابة:

 
 

 

 النمط عناصر/األمناط
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           :النتيجة
 لقسم أ ا 

، ٪ 18.0صحيحة عن السؤال إجابة  أجابوابلغت النسبة املئوية للطلبة األردنيني الذين 
 .٪36.0الصحيحة  جاابتالنسبة الدولية لإلوبلغت 

 :كاآليتالطلبة األردنيني   إجاابتتوزعت 
 18.0٪  صحيحة.إجابة أجاب 
 73.1٪   أو ممسوح، أو مبا يف ذلك حل مشطوب، )غري صحيحة إجابة كتب أية

 .حل ال يتفق مع املطلوب(أو ، مقروءةغري أو  -خرابيش -خطوات مشوشة
 8.5٪ حذف السؤال. 
 0.4٪ مل يصل إىل السؤال. 

صحيحة أدىن من النسبة إجابة عن السؤال  أجابوانالحظ أن نسبة الطلبة األردنيني الذين 
 الدولية.
 بلقسم ا 

، وبلغت  ٪8.9صحيحة عن السؤالإجابة  أجابوابلغت النسبة املئوية للطلبة األردنيني الذين 
 .٪15.5الصحيحة  جاابتالنسبة الدولية لإل

 :كاآليتالطلبة األردنيني   إجاابتتوزعت 
 8.9٪  صحيحة.إجابة أجاب 
 1.2٪ = ليست تعابري مكافئة لكن أو  2ن +  2 قدم شرحا ابلتعابري اجلربية ص

 صحيحة.
 9.3٪  .إضافة دائرتني كل مرة وهو شرح كاف إلمتام النمط 
 56.8٪   أو ممسوح، أو مبا يف ذلك حل مشطوب، )غري صحيحة إجابة كتب أية

 .حل ال يتفق مع املطلوب(أو ، مقروءة غري أو  -خرابيش -خطوات مشوشة
 23.0٪ حذف السؤال. 
 0.9٪ مل يصل إىل السؤال. 

صحيحة أدىن من النسبة إجابة عن السؤال  أجابوانالحظ أن نسبة الطلبة األردنيني الذين 
 الدولية.
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 جلقسم ا  
، وبلغت ٪ 7.0صحيحة عن السؤال إجابة  أجابوابلغت النسبة املئوية للطلبة األردنيني الذين 

 .٪36.0الصحيحة  جاابتالنسبة الدولية لإل
 :كاآليتالطلبة األردنيني   إجاابتتوزعت 
 7.0٪  صحيحة.إجابة أجاب 
 1.4٪  2وصف صحيح للمتغري : ضاعف ن مث أضف. 
 66.1٪   أو ممسوح، أو مبا يف ذلك حل مشطوب، )غري صحيحة إجابة كتب أية

 .حل ال يتفق مع املطلوب(أو ، مقروءةغري أو  -خرابيش -خطوات مشوشة
 24.7٪ حذف السؤال. 
 0.9٪ مل يصل إىل السؤال. 

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

 

 إرشادات عالجية
عن السؤال استكشاف منطني وتعميمني بناء على هذا االكتشاف، ورمبا جيد جابة تتضمن اإل

صعوبة يف الطلبة صعوبة يف التوصل إىل قاعدة لكل منط والبناء عليها، كما قد جيدون 
التعامل مع الرموز بدل األعداد وهذ الصعوابت قد تكون املسؤولة عن اخنفاض نسبة من 

أجاب عن األقسام الثالثة للسؤال بصورة صحيحة. ورمبا يكون سبب ذلك قلة الفرص اليت 
دون فهم جابة يتعرض فيها الطلبة لألسئلة كسؤال الدراسة، كما أن بعضهم قد يبادر لإل

املطلوب، لذا من األفضل تعريض الطلبة ألسئلة أو سواء من انحية املعطيات صحيح للسؤال 
 :أييتمشاهبة والرتكيز على ما 

 توجيه الطلبة لعدم التسرع يف بناء قاعدة للنمط. -
 جتريب القاعدة بعد التوصل إليها. -
 سابقا. إليها " املشارالتدريس يف اإلجراءات العامةتطبيق " -
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 أسئلة مشاهبة
 :األول السؤال

 هي أول ثالث أمناط لسلسلة معينة اآلتيةاألمناط 
 
 

  
 

 10وللنمط  4أ. يف اجلدول امأل عدد املعينات األسطواانت للنمط 
النمط رقم  

1 
النمط رقم 

2 
النمط رقم 

3 
النمط رقم 

4  
النمط رقم 

10 
    4 3 2 عدد األسطواانت

    7 5 3 عدد املعينات
 
 

   10ب. اشرح كيف حصلت على عدد املعينات للنمط 

................................................................................... 

................................................................................... 

 إلجياد عدد املعينات يف النمط ن.ج. اكتب قاعدة 
 

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

1النمط رقم  2النمط رقم   3النمط رقم  
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 هي أول ثالث أمناط لسلسلة معينة اآلتيةالسؤال الثاين: األمناط 
 
 
 
 
 
 

 20وللنمط  4أ. يف اجلدول امأل عدد القطع اخلشبية للنمط 
النمط رقم  

1 
النمط رقم 

2 
النمط رقم 

3 
النمط رقم 

4  
النمط رقم 

20 
    10 5 2 عدد القطع اخلشبية

    8 3 0 عدد املكعبات
 

   20  ب. اشرح كيف حصلت على عدد املكعبات للنمط

................................................................................... 

................................................................................... 

 ج. اكتب قاعدة إلجياد عدد املكعبات يف النمط ن.
 

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

2النمط رقم  1النمط رقم   3النمط رقم    
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 السؤال الثالث:
 هي أول ثالث أمناط لسلسلة معينة اآلتيةاألمناط 

 
 
 
 
 
 

 30وللنمط  4للنمط  املثلثات وعدد النجماتأ. يف اجلدول امأل عدد 
النمط رقم  

1 
النمط رقم 

2 
النمط رقم 

3 
النمط رقم 

4  
النمط رقم 

30 
    6 4 2 املثلثاتعدد 

    5 3 1 النجماتعدد 
 

 30ب. اشرح كيف حصلت على عدد املثلثات للنمط 

................................................................................... 

................................................................................... 

 ج. اكتب قاعدة إلجياد عدد املثلثات يف النمط ن.
 

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

1النمط رقم  2النمط رقم   3النمط رقم    
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؟السؤال     
 :  مشابه سؤال
 حسن حيتاج. أدانه مبني هو كما  خشبية قطع بواسطة 10 إىل 1 من األشكال حسن يركب

 لريكب قطع 8 وإىل الثاين الشكل لريكب قطع 6 وإىل األول الشكل لريكب خشبية قطع 4
 .الثالث الشكل

 .النمط يف اآليت الشكل يركب مرة كل  يف نفسها القاعدة حسن يستعمل

 
 

 ؟10 رقم الشكل لريكب سيحتاجها قطعة خشبية كم.  أ
 

 ..........................اإلجابة:
 

 .ن الشكل يف اخلشبية القطع عدد إلجياد قاعدة اكتب. ب
 

 ..........................اإلجابة:
 

           :النتيجة
 قسم أال 

٪ 32.4 صحيحة عن سؤال مشابهإجابة  أجابوابلغت النسبة املئوية للطلبة األردنيني الذين 
 .٪45.8الصحيحة  جاابتالنسبة الدولية لإل، وبلغت 

 :كاآليتعلى البدائل املشاهبة  الطلبة األردنيني  إجاابتتوزعت 
 32.4٪  صحيحة.إجابة أجاب 
 62.1٪   أو ممسوح، أو مبا يف ذلك حل مشطوب، )غري صحيحة إجابة كتب أية

 .حل ال يتفق مع املطلوب(أو ، مقروءةغري أو  -خرابيش -خطوات مشوشة

 

 النمط عناصر /األمناط
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 5.1٪ حذف السؤال. 
 0.3٪ مل يصل إىل السؤال. 

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

 قسم بال 
، ٪ 7.2 صحيحة عن سؤال مشابهإجابة  أجابوابلغت النسبة املئوية للطلبة األردنيني الذين 

 .٪16.1الصحيحة  جاابتالنسبة الدولية لإلوبلغت 
 :كاآليتالطلبة األردنيني   إجاابتتوزعت 
 7.2٪  صحيحة.إجابة أجاب 
 16.6٪  كل مرة.  3وأضاف  4بدأ ب أو يف كل مرة،  3أضاف 
 59.7٪   أو ممسوح، أو مبا يف ذلك حل مشطوب، )غري صحيحة إجابة كتب أية

 .حل ال يتفق مع املطلوب(أو ، مقروءةغري أو  -خرابيش -خطوات مشوشة
 5.1٪ حذف السؤال. 
 0.3٪ مل يصل إىل السؤال. 

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

 

 عالجيةإرشادات 
حيتاج الطلب هنا ملعرفة قاعدة للنمط من خالل استكشاف األمثلة املعروضة يف السؤال، وما 

حيتاجونه هو دراسة األمناط بدقة، وعدم التسرع يف تبين قاعدة للنمط. إن تعريض الطلبة 
 :أييتألسئلة مشابه أمر ضروري مع ما 

 قاعدة للنط املعروض. توجيه الطلبة لدراسة كافة األمثلة املعروضة قبل تبين -
 تنظيم التفكري( فينتقل من الشكل البسيط إىل املعقد.)تنظيم دراسة األمثلة  -
 اختبار القاعدة اليت توصل إليها. -
 املشار إليها سابقا. اإلجراءات العامة يف التدريستطبيق  -
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 أسئلة مشاهبة
 :األول السؤال

 5 زايد حيتاج. أدانه مبني هو كما  خشبية قطع بواسطة10 إىل 1 من األشكال زايد يركب
 لريكب قطع 9 وإىل الثاين الشكل لريكب قطع 7 وإىل األول الشكل لريكب خشبية قطع

 .الثالث الشكل
 .النمط يف اآليت الشكل يركب مرة كل  يف نفسها القاعدة زايد يستعمل

 
 

 ؟10 رقم الشكل لريكب سيحتاجها قطعة خشبية كم.  أ
 

 ..........................اإلجابة:
 

 .ن الشكل يف اخلشبية القطع عدد إلجياد قاعدة اكتب. ب
 

 ..........................اإلجابة:
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 :الثاين السؤال
 4 فواز حيتاج. أدانه مبني هو كما  خشبية قطع بواسطة10 إىل 1 من األشكال فواز يركب

 لريكب قطع 12 وإىل الثاين الشكل لريكب قطع 8 وإىل األول الشكل لريكب خشبية قطع
 .الثالث الشكل

 .النمط يف اآليت الشكل يركب مرة كل  يف نفسها القاعدة فواز يستعمل
 

 
 
 

 ؟10 رقم الشكل لريكب سيحتاجها خشبية قطعة كم.  أ
 

 ..........................اإلجابة:
 

 .ن الشكل يف اخلشبية القطع عدد إلجياد قاعدة اكتب. ب
 

 ..........................اإلجابة:
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 :الثالث السؤال
 الشكل لرتكيب قطعتني رمي حتتاج. أدانه مبني هو كما  3 إىل 1 من األشكال رمي تركب
 .الثالث الشكل لرتكيب قطع 8 وإىل الثاين الشكل لرتكيب قطع 4 وإىل األول

 .النمط يف اآليت الشكل تركب مرة كل  يف نفسها القاعدة رمي تستعمل
 

 
 

 ؟15 رقم الشكل لرتكيب ستحتاجها قطعة كم.  أ
 

 ..........................اإلجابة:
 

 .ن الشكل يف القطع عدد إلجياد قاعدة اكتب. ب
 

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

 أدانه؟ املستقيم اخلط على تقع نقطة لكل صحيح اآليت من أي :مشابه سؤال
 

 
 

 .2 زائد" س" قيمة هي" ص" قيمة (أ
 .1 زائد" س" قيمة هي" ص" قيمة (ب

 س"." قيمة ضعف هي" ص" قيمة (ج
 ".س" قيمة نصف هي" ص" قيمة (د

 
 
 
 
 

 املستقيم اخلط معادلة
 بيانيا املستقيم اخلط متثيل من املتغريين بني العالقة عن ابلكلمات التعبري 
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           :النتيجة
 الصحيحة عن سؤال مشابهجابة األردنيني الذين اختاروا اإلبلغت النسبة املئوية للطلبة 

 .٪53.7الصحيحة  جاابت، وبلغت النسبة الدولية لإل 42.7٪
 :كاآليتعلى البدائل املشاهبة  الطلبة األردنيني  إجاابتتوزعت 
 42.7٪ اختار )أ( وهو البديل الصحيح. 
 26.3٪ )اختار )ب. 
 18.1٪ )اختار )ج. 
 10.5٪ .)اختار )د 
 2.0٪ حذف السؤال.  
 0.4٪ مل يصل إىل السؤال. 

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

 
 إرشادات عالجية

بصورة صحيحة عن السؤال إىل قلة  أجابوارمبا يعود اخنفاض نسبة الطلبة األردنيني الذين 
 يفضل أسئلة مشاهبةالفرص املتاحة هلم للتعامل مع مثل هذا السؤال، ولذا عند مناقشة 

 مراجعة الطلبة بقراءة الرسم البياين وتعيني العالقة بني املتغريين من خالله. -
 املشار إليها سابقا. اإلجراءات العامة يف التدريستطبيق  -
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 مشاهبةأسئلة 
 : األول السؤال

 أدانه؟ املستقيم اخلط على تقع نقطة لكل صحيح اآليت من أي
  

 
 

 .2 زائد" س" قيمة هي" ص" قيمة (أ
 .3 زائد" س" قيمة هي" ص" قيمة (ب

 ".س" قيمة ضعف هي" ص" قيمة (ج
 ".س" قيمة نصف هي" ص" قيمة (د
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 السؤال الثاين:
 ؟املستقيم اخلط على تقع نقطة لكل صحيح اآليت من أي

 

 
 

 .2 زائد" س" قيمة هي" ص" قيمة (أ
 .3 زائد" س" قيمة هي" ص" قيمة (ب

 ".1 - س" قيمة هي" ص" قيمة (ج
  ".س" قيمة نصف هي" ص" قيمة (د
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 السؤال الثالث:
 أدانه؟ املستقيم اخلط على تقع نقطة لكل صحيح اآليت من أي
 

 
  

 ".س قيمة أضعاف 3" قيمة هي" ص" قيمة (أ
 .3 زائد" س" قيمة هي" ص" قيمة (ب

 ."1 - س" قيمة ضعف هي" ص" قيمة (ج
  ".س قيمة ضعف" قيمة نصف هي" ص" قيمة (د
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 الهندسة
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 اهلندسة
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 ةف  ر  ع  م  /اهلندسة
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؟السؤال     
 :مشابه سؤال

 
 

 متطابقان؟ هذه الرابعية األشكال من اثنني أي
 

 ط ، س (د ط ، ص (ج ل ، ص (ب ص ، س (أ
 

           :النتيجة
الصحيحة عن سؤال جابة بلغت النسبة املئوية للطلبة األردنيني الذين اختاروا اإل

 .٪57.2الصحيحة  جاابتالنسبة الدولية لإل، وبلغت  ٪48.0مشابه
 :كاآليتعلى البدائل املشاهبة  الطلبة األردنيني  إجاابتتوزعت 
 28.2.)اختار )أ ٪ 
 48.0٪ اختار )ب( البديل الصحيح. 
 6.4٪ )اختار )ج. 
 13.0٪ .)اختار )د 
 2.6٪ حذف السؤال. 
 0.9٪ مل يصل إىل السؤال. 

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

 

 املتطابقة الرابعية األشكال تعيني /اهلندسية األشكال تطابق
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 إرشادات عالجية
أهنم مل يتمعنوا أو الطلبة أهنم مل مييزوا بني التطابق والتشابه،  إجاابتالظاهر من تشتت  -

جيب أن  أسئلة مشاهبةإن مناقشة  .جيدا ملعرفة املطلوب، وكال السببني وارد ابلسؤال
 يرافقه: 

 مراجعة الطلبة بتطابق األشكال الرابعية وتشاهبها. -
 عنه مبجرد النظر.جابة توجيه الطلبة للتمعن يف السؤال وعدم اإل -
 املشار إليها سابقا. اإلجراءات العامة يف التدريستطبيق  -

 

 أسئلة مشاهبة
 :األول السؤال

 
 متطابقان؟ هذه الرابعية األشكال من اثنني أي

 

 ل ، ع (د ع ، ص (ج ل ، ص (ب ع ، س (أ
 

 السؤال الثاين:

 
 أي اثنني من األشكال الرابعية هذه متطابقان؟

 

 ل،  ص (د ل،  س (ج عص ،  (ب س ، ص (أ
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 السؤال الثالث:

 
 

 أي اثنني من األشكال الرابعية هذه متطابقان؟
 

 ع،  ل (د ل،  س (ج ص ، ل (ب س ، ص (أ
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؟السؤال     
 سؤال مشابه:

 
 

 الشكل املوجود أعاله يف اخلط س ص ، أي األشكال اآلتية هو االنعكاس الصحيح؟ ُعكس

 
 
  

 

 حمور يف ابالنعكاس شكل صورة – االنعكاس - اهلندسية التحويالت
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           :النتيجة
الصحيحة عن سؤال مشابه جابة اختاروا اإلبلغت النسبة املئوية للطلبة األردنيني الذين 

 ٪.60.0الصحيحة  جاابتالنسبة الدولية لإل وبلغت، 37.0٪
 :كاآليتعلى البدائل املشاهبة  الطلبة األردنيني  إجاابتتوزعت 
 11.8)اختار )أ ٪. 
 26.7٪ )اختار )ب. 
 21.3٪ )اختار )ج. 
 37.0٪ اختار )د( البديل الصحيح. 
 2.3حذف السؤال ٪.. 
 0.3٪ مل يصل إىل السؤال. 

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

 

 إرشادات عالجية
رمبا غاب عن كثري من الطلبة هنا خصائص االنعكاس فحادوا عن اجلواب الصحيح، لذا 

 عند مناقشة أسئلة مشابه يفضل:
 االنعكاس.مراجعة الطلبة خبصائص  -
استخدام سطع يعكس شكال ما، كأن يتم إحضار مرآة وشرح السؤال عليها ليتبني  -

 الطلبة خصائص االنعكاس
  املشار إليها سابقا. اإلجراءات العامة يف التدريستطبيق  -
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 أسئلة مشاهبة
 :السؤال األول

 
اآلتية هو االنعكاس ُعكس الشكل املوجود أعاله يف اخلط الظاهر يف الرسم ، أي األشكال 

 الصحيح؟

 
 

 :السؤال الثاين

 
ُعكس الشكل املوجود أعاله يف اخلط الظاهر يف الرسم ، أي األشكال اآلتية هو االنعكاس 

 الصحيح؟
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 السؤال الثالث:

 
ُعكس الشكل املوجود أعاله يف اخلط الظاهر يف الرسم ، أي األشكال اآلتية هو االنعكاس 

 الصحيح؟
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؟السؤال     

 
 يف املخطط أعاله، املستقيم أ ب يوازي املستقيم ج د، والزاويتان اللتان أشري إليهما قائمتان.

 أي عبارة مما أييت صحيحة فيما يتعلق ابلقطعتني املستقيمتني ل و م؟
 

 القطعة املستقيمة )ل( توازي القطعة املستقيمة )م( وطوهلا يساوي طول )م(. (أ
 القطعة املستقيمة )ل( تعامد القطعة املستقيمة )م( وطوهلا يساوي طول )م(. (ب

 القطعة املستقيمة )ل( توازي القطعة املستقيمة )م( وهي أقصر من )م(. (ج
 ي أقصر من )م(.القطعة املستقيمة )ل( تعامد القطعة املستقيمة )م( وه (د

 

           :النتيجة
الصحيحة عن هذا السؤال هي جابة كانت النسبة املئوية للطلبة األردنيني الذين اختاروا اإل

 ٪ 63.7٪ بينما كانت النسبة الدولية 47.5
 : كاآليتالطلبة على البدائل املختلفة   إجاابتتوزعت 
 47.5 الصحيحوا البديل )أ( وهو البديل ٪ من الطلبة اختار. 
 30.3)من الطلبة اختاروا البديل )ب ٪. 
 13)من الطلبة اختاروا البديل )ج ٪. 
 3.2)من الطلبة اختاروا البديل )د ٪. 
 4.7 م مشطوبةإجاابهت٪ من الطلبة كانت. 
 1.4من الطلبة مل يصلوا للسؤال ٪. 

  

  /واملتعامدة املتوازية املستقيمات
 متوازيني مستقيمني تقاطعان مستقيمتني قطعتني بني العالقة
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 إرشادات عالجية
نالحظ أن عددا كبريا من الطلبة يعتقد أن القطعتني املتعامدتني  من خالل نتائج الطلبة

ملستقيم تكوانن متعامدتني لذا ال بد من الرتكيز على مفهوم التعامد والتوازي وتعريف كل 
 منهما 

القطعتني املستقيمتني متعامدتني وذّكرهم بتعريف أو اسأل الطلبة مىت يكون املستقيمني  -
زاوية الناجتة عن مستقيمني فإهنما يكوانن متعامدين إذا كانت ال التعامد أوال : )إذا تقاطع

 (. تقاطعهما قائمة
 يكون املستقيمني يف املستوى متوازيني إذا كانت املسافة بينهما اثبتة والعكس صحيح  -
 املستقيمان العموداين على مستقيم اثلث متوازاين  -
عضها عمودي واآلخر غري ارسم أشكاال ملستقيمات متوازية ومستقيمات قاطعة هلا ب -

  وبني ايها متوازي وما العالقة بني األعمدة : عمودي
 
 
 
 بني للطلبة العالقة بني العمودين ، والعالقة بني العمود والقاطع غري العمودي  -
 اسأل الطلبة عن الزوااي املتناظرة مىت تكون متساوية ليستنتجوا أن العمودين متوازاين  -
واطلب منهم أن يربروا اخلطأ يف مناقشة البدائل يف سؤال الدراسة اطلب من الطلبة  -

 البدائل الثالث األخرية 
 كلف الطلبة حل األسئلة املشاهبة -
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 أسئلة مشاهبة
 السؤال األول:

                            
 
 

 يوازي املستقيم ج  د ، القطعة ل عمودية على ج  د.  يف الشكل أعاله املستقيم أ ب
 م. و أي من العبارات اآلتية صحيحة فيما يتعلق ابلقطعتني ل

  

 القطعة املستقيمة )ل( توازي القطعة املستقيمة )م( وطوهلا يساوي طول القطعة )م(  (أ
 )م(القطعة املستقيمة )ل( تعامد القطعة املستقيمة )م( وطوهلا يساوي طول القطعة  (ب

 ال توازي القطعة املستقيمة )م( وهي أقصر من )م( القطعة املستقيمة )ل( (ج
 القطعة املستقيمة )ل( تعامد القطعة املستقيمة )م( وهي أقصر من )م( (د

 

 السؤال الثاين: 
 
 
 

 .ج قطر للمستطيل الشكل أ ب ج د أعاله مستطيل ، أ
 ؟(و )أ ج (ابلقطعتني )ب جأي عبارة مما أييت صحيحة فيما يتعلق 

 

 القطعة املستقيمة )ب ج( تعامد القطعة املستقيمة )أ ج( وطوهلا يساوي طول القطعة )أ ج(  (أ
 املستقيمة )ب ج( توازي القطعة املستقيمة )أ ج( وطوهلا يساوي طول القطعة )أ ج( القطعة  (ب

 من طول القطعة)أ ج(املستقيمة )ب ج( تعامد القطعة املستقيمة )أ ج( وطوهلا أقصر القطعة  (ج
وطوهلا أقصر من طول القطعة  املستقيمة )ب ج( تتقاطع مع القطعة املستقيمة )أ ج(القطعة  (د

 )أ ج(
 

ج

 ب أ

 د
 م ل

 أ

 ب

 د

 ج
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  السؤال الثالث:
 
 
 
 

 .(قطعة متوسطة )طول أ د = طول د ب املثلث أ ب ج قائم الزاوية ، ج د
 ؟أ ج و ج دأي العبارات اآلتية صحيحة فيما يتعلق ابلقطعتني 

 

 القطعة )أ ج( تعامد القطعة )ج د( وطوهلا يساوي طول القطعة )ج د(  (أ
 القطعة )أ ج( توازي القطعة )ج د( وطوهلا يساوي طول القطعة )ج د( (ب

 القطعة )أ ج( تعامد القطعة )ج د( وهي أطول من القطعة )ج د( (ج
 القطعة )أ ج( تتقاطع مع القطعة )ج د( وهي أطول من القطعة )ج د( (د

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ب أ

 ج

 د
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؟السؤال     
 سؤال مشابه:

املكعب الكبري مصنوع من مكعبات صغرية كما يف الشكل، مت إزالة مكعب من كل زاوية 
 )رأس( من زوااي املكعب الكبري.

 
 قاعدته(؟مبا يف ذلك )بعد إزالة مكعب من كل رأس  الشكل الناتجما عدد وجوه 

 ......................اإلجابة:
 

           :النتيجة
، ٪3.4صحيحة عن سؤال مشابه إجابة  أجابوابلغت النسبة املئوية للطلبة األردنيني الذين 

 ٪.22.6الصحيحة  جاابتالنسبة الدولية لإل وبلغت
  :كاآليتالطلبة األردنيني   إجاابتتوزعت 
 3.4 صحيحة.إجابة ٪ أجاب 
 88.5 أو ممسوح، أو غري صحيحة )مبا يف ذلك حل مشطوب، إجابة ٪ كتب أية

 .حل ال يتفق مع املطلوب(أو ، مقروءةغري أو  -خرابيش -خطوات مشوشة
 7.2حذف السؤال ٪. 
 0.9مل يصل إىل السؤال ٪. 

صحيحة أدىن من النسبة إجابة عن السؤال  أجابوانالحظ أن نسبة الطلبة األردنيني الذين 
 ة.الدولي

 

 منه أجزاء قطع بعد مكعب شكل على جمسم أوجه عدد
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 إرشادات عالجية
قد يعود تدين نسبة من أجاب من الطلبة األردنيني عن السؤال بصورة صحيحة إىل أهنم مل 

يتخيلوا الشكل بصورة كاملة، فهناك أجزاء خمفية منه عليهم، كما قد يعود السبب إىل أن 
. إن من املستحسن عند مناقشة أسئلة مشاهبة الشكل الناتجبعضهم ال يعرف املقصود بوجه 

 :أييتما 
 ..(..الرؤوس، –مناقشة الطلبة بعناصر املكعب وعددها )األحرف، الزوااي  -
عرض جمسم كالظاهر يف السؤال ما أمكن ذلك وتدويره أمام الطلبة ألخذ صورة كاملة  -

 .هكل عنصر من عناصر   عنه، والتوسع يف املناقشة لتشمل عدد
أمام الطلبة مثل اجملسم الظاهر يف السؤال والتوسع يف املناقشة لتشمل  عرض رسومات -

   .هعدد كل عنصر من عناصر 
 املشار إليها سابقا. اإلجراءات العامة يف التدريستطبيق  -
 

 أسئلة مشاهبة
 السؤال األول:

املكعب الكبري مصنوع من مكعبات صغرية كما يف الشكل، مت إزالة مكعبني من وسط كل 
 من أوجهه.وجه 

 
 
 
 
 

 كل وجه من أوجهه؟   بعد إزالة مكعبني من وسط الشكل الناتجما عدد وجوه 
 .....................اإلجابة:

 
 



  

346 

 السؤال الثاين:
إزالة عمودين كاملني من  بعدملكعب كبري مصنوع من مكعبات صغرية  اآليتالشكل 

  املكعبات الصغرية من وجهني متقابلني من أوجه املكعب الكبري كما يف الشكل.
 
 
 
 

 بعد إزالة عمود من املكعبات من الوجهني املتقابلني؟  الشكل الناتجما عدد وجوه 

 .....................اإلجابة:
 

 السؤال الثالث:
 يف كما  صغرية مكعبات إزالة بعد صغرية مكعبات من مصنوع كبري  ملكعب اآليت الشكل
 .الشكل

 
 : املكعب أوجه من ابألسود الظاهرة كعباتامل إزالة متت

 الصغرية؟ املكعبات إزالة بعد الشكل الناتج أوجه عدد ما
  .....................:اإلجابة
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 ت ط ب يق/اهلندسة
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؟السؤال     
مكعباا صغرياا رمادي اللون. مت أوالا انتزاع املكعب الصغري املوجود يف  27يتألف مكعب من 

 املوجود يف الوسط.وسط كل وجه. مث أزيل املكعب الصغري 
 ما عدد املكعبات اليت بقيت يف اجملسم؟

 
 
 
 

 
 24 (د 20 (ج 16 (ب 4 (أ

 
           :النتيجة

٪ 26.6الصحيحة لسؤال مشابه جابة كانت النسبة املئوية للطلبة األردنيني الذين اختاروا اإل
 الطلبة على البدائل املختلفة كما أييت: إجاابتوتوزعت  ٪50.8وكانت النسبة الدولية 

 9.1 من الطلبة اختاروا البديل )أ( وقد يكون السبب يف هذا االختيار أهنم نظروا إىل ٪
 املكعبات الظاهرة أمامهم فقط واليت مت انتزاعها.

 10.5.)من الطلبة اختاروا البديل )ب ٪ 
 26.6الصحيحة أي البديل )ج(جابة ٪ من الطلبة اختاروا اإل. 
 51.3أهنم اعتقدوا أن عدد املكعبات املنتزعة هو  ٪ من الطلبة اختاروا البديل )د( أي

 ( مكعبات.3الذي يظهر أمامهم فقط )
 
 

  

 

 املتبقي املكعبات عدد: اجملسمات
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 إرشادات عالجية
تبدو املشكلة لدى الطلبة أبهنم ال يدركون األشكال ثالثية األبعاد ويتصورون أن الشكل ذو 

 بعدين.
تشكيلها وما اعرض على الطلبة شبكات ألشكال ثالثية األبعاد وبني هلم كيف تظهر بعد  -

 هي األوجه اليت يستطيعون رؤيتها.
 اعرض عليهم قطع تركيبية واطلب منهم رسم األوجه املختلفة. -
 اعرض أمثلة ألشكال خمتلفة واطلب منهم عد املكعبات اليت حيتويها. -
 كاليت وردت سابقاا.  أسئلة مشاهبةأعط  -

 

 أسئلة مشاهبة
مت انتزاع املكعبات الصغرية اليت تقع يف  مكعباا صغرياا، 64يتألف مكعب من  :األول السؤال

 زوااي املكعب، ما عدد املكعبات اليت بقيت يف اجملسم؟

 
 58 (د 56 (ج 16 (ب 6 (أ

 

مكعباا صغرياا ما عدد املكعبات اليت يظهر  27الشكل ميثل مكعب مكون من  السؤال الثاين:
 منها وجهان؟

 
 

 4 (د 12 (ج 8 (ب 4 (أ
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مكعب صغري. ما عدد املكعبات اليت ال يظهر  16يتكون الشكل اجملاور من السؤال الثالث: 
 سطحها العلوي:

 
 
 
 

 6 (د 8 (ج 2 (ب 4 (أ
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؟السؤال     
 اخلط يف املظلل الشكل انعكاس ارسم

 
 

 
           :النتيجة

٪ يف حني كانت النسبة الدولية 7.2كانت نسبة الطلبة االردنيني الذين متكنوا من الرسم 
 :كاآليت  األردنيني الطلبة إجاابت توزعت، 43.0٪

من الطلبة  ٪80.6من الطلبة متكنوا من رسم انعكاس الشكل يف خط االنعكاس ،  7.2٪
من الطلبة حاولوا مث قاموا بشطب  ٪10.6مل يستطيعوا ان يرمسوا انعكاس للشكل املعطى ، 

 .يصلوا للسؤالمن الطلبة مل  ٪1.7الرسم ، 
 

 إرشادات عالجية
انتقال( للشكل ينقل كل نقطة أو ابنه حتويل ) حمورأو ابدأ بتوضيح االنعكاس يف خط  -

من نقاط الشكل اىل نقطة اخرى حبيث يكون بعدها عن احملور مساواي لبعد النقطة 
  .االصلية عنه وعند التوصيل بني النقاط حنصل على صورة مطابقة للشكل االصلي

  :امثلة مثل اطرح -
( ، 0، 5) ( ،3،  2يف حمور الصادات: ) مثل النقاط اآلتية مث ارسم انعكاسها (1

(1  ،-3) 

 

 مستقيم خط يف شكل انعكاس رسم/  االنعكاس
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( ، 4،  0( ، )1،  1( مثل النقاط اآلتية مث ارسم انعكاسها يف حمور السينات: )2
(-2 ،-2) 

حمور ( ارسم أي مثلث يف الربع األول من املستوى البياين مث ارسم انعكاس له يف 3
 .السينات مث يف حمور الصادات

( يف 1،  2عكاس النقطة )( مثل اخلط املستقيم الذي معادلته ص = س مث جد ان4
 .هذا اخلط

انقش الطلبة يف طريقة رسم انعكاس نقطة مث شكل يف خط غري حموري السينات  -
 .والصادات

النقطة على بني للطلبة انه عند رسم انعكاس لنقطة يف حمور ما فإننا نرسم عمود من  -
احملور مث نعني عليه النقطة اليت متثل االنعكاس يف اجلهة األخرى للمحور حبيث يكون 

 بعدها عن احملور مساواي لبعد النقطة املراد انعكاسها.
 اطلب من الطلبة العودة اىل سؤال االمتحان وانقش معهم خطوات الرسم  -
انعكاس لرؤوس الشكل مث  اطلب منهم تعيني النقاط اليت متثل رؤوس الشكل مث رسم -

 .توصيل النقاط ببعضها للحصول على الشكل املطلوب
  

 أسئلة مشاهبة
 ارسم انعكاس الشكل املظلل يف اخلط السؤال األول: 
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 .: ارسم انعكاس الشكل املظلل يف اخلطالسؤال الثاين

 
 
 

 : ارسم انعكاس الشكل املظلل يف اخلط السؤال الثالث
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؟السؤال     
مسرية يف الصف الرابع وهي تعرف معادلة اجياد مساحة مستطيل ، ولكنها ال تعرف أي 

 .معادلة إلجياد مساحات أخرى
بنّي لسمرية كيف ميكنها استعمال معادلة اجياد مساحة مستطيل كي جتد مساحة الشكل 

 .املبني أدانه
 .كي تشرح بشكل أفضلإبمكانك تسمية الشكل  

 

 
 

           :النتيجة
كانت النسبة املئوية للطلبة األردنيني الذين استطاعوا حل السؤال بشكل صحيح وكامل هي 

 .٪8.4يف حني بلغت النسبة الدولية  0.4٪
أو من الطلبة من حل جزء من السؤال وذلك ابإلشارة إىل تقسيم الشكل  ٪0.8وقد متكن 

أو إعادة تشكيله إىل مستطيالت دون شرح كيفية إجياد املساحة ابستخدام هذه املستطيالت 
بيان أن مساحة املثلث نصف مساحة املستطيل ومل يبني أهنا نصف مساحة متوازي 

 :كاآليت  األردنيني الطلبة إجاابت توزعت االضالع.
 58.1٪  غري صحيحة إجاابت أجابوامن الطلبة. 
 38.3٪ شطبهاجابة أو من الطلبة حاولوا احلل مث قاموا حبذف اإل. 
 2.3٪ من الطلبة مل يصلوا للسؤال. 

 

 منتظم غري شكل مساحة/  املساحة قياس
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 إرشادات عالجية
من خالل قراءة النتائج نالحظ الضعف عند أغلبية الطلبة يف توضيح العالقة بني مساحة 

فهوم املستطيل واألشكال اهلندسية األخرى مثل املثلث وعليه ال بد من مراجعة الطلبة مب
 املساحة بشكل عام بدءا من مساحة املستطيل 

ابدأ بتعريف املساحة للطلبة ابهنا الوحدات املربعة اليت تغطي الشكل ووضح ذلك من  -
  :خالل األمثلة

 : مثال جد مساحة االشكال املبينة يف الشكل االيت 

 
 
 انتقل لسؤال االمتحان وانقشه مع الطلبة  -

  اطلب منهم رسم الشكل وحماولة حساب املساحة وانقش الطرق املختلفة لتقسيم
 الشكل 

  اسأل الطلبة عن العالقة بني مساحة املستطيل واملثلث وبني متوازي االضالع
 واملثلث

انسخ األسئلة املشاهبة ووزعها على الطلبة ابإلضافة لسؤال االمتحان واطلب من كل  -
  .يف كل منها بطرق خمتلفةطالب حماولة حساب املساحات 
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 أسئلة مشاهبة
اشرح كيف ميكنك اجياد مساحة الشكل اآليت ابستخدام معادلة مساحة  :السؤال األول

 املستطيل؟ ميكنك تسمية الشكل لتسهيل عملية الشرح 

 
 

اشرح كيف ميكنك اجياد مساحة الشكل اآليت ابستخدام معادلة مساحة  :السؤال الثاين
 املستطيل؟ ميكنك تسمية الشكل لتسهيل عملية الشرح 

 
 

اشرح كيف ميكنك اجياد مساحة الشكل اآليت ابستخدام معادلة مساحة  :السؤال الثالث
 .املستطيل؟ ميكنك تسمية الشكل لتسهيل عملية الشرح
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؟السؤال     

 
 
 

           :النتيجة
 

 ٪29.6هي  صحيحةإجابة عن السؤال  أجابواكانت النسبة املئوية للطلبة األردنيني الذين 
 :كاآليت  األردنيني الطلبة إجاابت توزعت،  ٪43.1بينما كانت النسبة املئوية الدولية 

 29.6٪  صحيحةم إجاابهتمن الطلبة كانت. 
 65.3٪  م غري صحيحةإجاابهتمن الطلبة كانت.  
 4.7٪ من الطلبة شطبوا حماوالهتم. 

 
 
 
 
 
 

 

 شكل يف زاوية قيمة/  الزوااي بني العالقات
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 إرشادات عالجية
حيتاج السؤال ملعرفة العالقة بني زوااي املثلث والعالقة بني الزوااي املتناظرة الناجتة عن قطع 

أي أن على املعلم مراجعة الطلبة وتذكريهم ابلعالقة بني زوااي  .مستقيم ملستقيمني متوازيني
 .. اخل .املثلث ومراجعة الزوااي املتناظرة مث تذكريهم ابلزوااي املتبادلة واملتحالفة واملتكاملة

تلخيص بعض العالقات بني الزوااي يف احلاالت اخلاصة للمثلثات مثل زوااي املثلث القائم 
 ...اوي األضالع واملتساوي الساقنيالزاوية واملثلث املتس

 اطرح أسئلة مثل :
  ؟ما جمموع زوااي املثلث -
 ؟ما العالقة بني الزاويتني احلادتني يف املثلث قائم الزاوية -
  ؟ما العالقة بني زاوييت قاعدة املثلث متساوي الساقني -
  ؟ما العالقة بني زوااي املثلث متساوي األضالع -
يقطعهما مث حدد الزوااي املتناظرة واملتبادلة واملتحالفة ، مث ارسم مستقيمني ومستقيم اثلث  -

متساويتني  اسأل مىت تكون الزاويتني املتناظرتني متساويتني ومىت تكون الزاويتني املتبادلتني
  ؟ومىت تكون الزاويتني املتحالفتني متكاملتني

 انقش سؤال الدراسة بعد إعطاء الطلبة الفرصة حلله ، مث اسأل : -
  ما جمموع زوااي املثلث أ ك ل 
 ؟ما قياس الزاوية الثالثة يف هذا املثلث  
 ؟ما العالقة بني هذه الزاوية والزاوية س 
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 أسئلة مشاهبة
 .: اخلطان د ه   و ب ج متوازاينالسؤال األول

 ما قيمة س  
 ----------: جابة اإل

 
 
 
 

  .املثلث أ ب ج متساوي الساقني السؤال الثاين:
 ؟ما قيمة ص

 ----------: جابة اإل
 
 
 
 

 ؟يف الشكل اجملاور ما قيمة س + ص السؤال الثالث:
 ل , م مستقيمان متوازاين

 
 
 
 
 

  ----------: جابة اإل
 
 

 س م

 ل

 ص

°140 

 أ

 ج ب

 ص

°40 

 ج

 د ب أ

ه
°س  

°50 
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؟السؤال     

 
 أ ب ج د مستطيل ، ما قيمة س؟

  

 75 (د 65 (ج 45 (ب 25 (أ
 

           :النتيجة
 ٪35.0عن هذا السؤال هي  اختاروا اإلجابة الصحيحةكانت نسبة الطلبة األردنيني الذين 

  ٪54.6، بينما كانت النسبة الدولية 
 :  كاآليتعلى البدائل املختلفة   األردنيني الطلبة إجاابتتوزعت 
 35.0٪ )من الطلبة اختاروا البديل )أ.  
 18.3٪ )من الطلبة اختاروا البديل )ب. 
 35.0٪ من الطلبة اختاروا البديل )ج( وهو البديل الصحيح. 
 7.8٪ )من الطلبة اختاروا البديل )د. 

 
 إرشادات عالجية

الزاويتني متساويتني وهذا يعين إما أهنم ( ظنوا أن ٪35.0نالحظ أن نسبة كبرية من الطلبة )
أن جمموع الزاويتني احلادتني يف املثلث القائم أو  °180ال يعرفون أن زوااي املثلث جمموعها 

بعض الطلبة قد يقدرون قياس الزاوية  .، ومن املمكن أهنم اعتقدوا أن الزاويتني متبادلتني90°
  .دون االعتماد على املعطيات

 ذّكر الطلبة مبا أييت : 

 

 مستطيل قطر على زاوية قيمة/  الرابعية األشكال زوااي بني العالقة
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  °180جمموع زوااي املثلث  -
  °90جمموع الزاويتني احلادتني يف املثلث القائم الزاوية يساوي  -
 زوااي املستطيل األربع قوائم  -
اطلب من الطلبة حل السؤال وتربير احلل مث وضح للطلبة كافة وخصوصا الذين مل  -

ئم الزاوية ألن املستطيل زواايه يتوصلوا للجواب الصحيح أن املثلث ج ب د مثلث قا
=  25 - 90وابلتايل فإن قيمة س =  °90قوائم وأن جمموع الزاويتني احلادتني يساوي 

65  
 .وانقشهم يف احللكلف الطلبة حل األسئلة املشاهبة. -
بني أن الزاويتني يف السؤال األول متبادلتني ومتساويتني وميكن أن جتد قيمة س بطريقة  -

 55=  35 - 90اثنية إذ أهنا متتامة مع الزاوية اجملاورة هلا وأن الزاوية اجملاورة هلا قياسها 
  .الدراسة عن سؤالابالعتماد أو 
 .هااألسئلة املشاهبة وانقش كل من أتكد من متكن الطلبة من حل -

 
 
 

 أسئلة مشاهبة
 السؤال األول:

 .الشكل اجملاور مستطيل
 

 س  ما قيمة
 

 55 (د 45 (ج 35 (ب 65 (أ
 
 
 
 
 

 °35

 °س
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  .أ ب ج مثلث قائم الزاوية يف ب السؤال الثاين:
  ؟ما قيمة س

 
 
 

 45 (د 25 (ج 35 (ب 65 (أ
 

 .: أ ب ج مثلث متساوي الساقني ،أ ب = أ جالثالثالسؤال  
  ؟س ما قيمة 

 
 
 
 

 25 (د 80 (ج 40 (ب 50 (أ
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 أ

 ج ب

°س  

°50 

 ب أ

 ج

 °س

65° 
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؟السؤال     
 سؤال مشابه:

 
 

 
 

 ؟. ما قيمة سج د مستطيل قطره أ ج ، م ب = م أأ ب 
 

 75 (د 57 (ج 150 (ب 105 (أ
 
 

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

  ٪47.8بينما كانت النسبة الدولية  30.5٪
 : كاآليتعلى البدائل املشاهبة   األردنيني الطلبة إجاابتتوزعت 
 20.8٪ ( )اعتربوها مكملة للزاوية من الطلبة اختاروا البديل املشابه للبديل )أ

 .املعطاة(
 30.5٪ ( وهو البديل الصحيحختاروا البديل املشابه للبديل )بمن الطلبة ا. 
 20.2٪ ( )(75و  57اخللط بني من الطلبة اختاروا البديل املشابه للبديل )ج. 
 26.0٪ تربوها مساوية للزاوية من الطلبة اختاروا البديل املشابه للبديل )د( )اع

 .املعطاة(
 
 
 
 

 

 مستطيل قطر على زاوية قيمة اجياد/  الزوااي بني العالقات

 د

 ب

 أ

 ج
°س  °75 

 م
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 إرشادات عالجية
 قم مبراجعة لعالقات الزوااي يف املثلثات والزوااي اخلارجة وزوااي املستطيل وخصائصه  -

 ل الطلبة عن العالقة بني زاوييت قاعدة املثلث املتساوي الساقني أاس 
 ل عن قطري املستطيل وعالقتهما ببعض أسا 
 ل الطلبة عن عالقة الزاوية اخلارجة ابلنسبة للمثلث وزوااي املثلث أاس 
 الواقعة على خط مستقيم  ل عن العالقة بني الزوااي املتجاورةأاس 
 كلف الطلبة حل السؤال املشابه وانقش الطلبة يف معطيات السؤال واملطلوب أجياده  -
املشاهبة واطلب من الطلبة حلها مث اتبع احللول وذّكر الطلبة وراجعهم  انتقل إىل األسئلة -

األشكال مثل  ابألشكال الرابعية وخصائصها والعالقات بني الزوااي واألضالع يف هذه
زوااي شبه املنحرف املتساوي الساقني وزوااي متوازي األضالع والزوااي الناجتة عن تقاطع 

 .قطري متوازي األضالع
 

 مشاهبةأسئلة 
 : أ ب ج مثلث ، أ ج = ب ج.السؤال األول

 ؟ما قيمة س
 

  
 

 
 
 

 40 (د 60 (ج 30 (ب 120 (أ
 
 
 
 
 

120° 
 ب ج

 أ

°س  
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 : الشكل اجملاور شبه منحرف متساوي الساقنيالسؤال الثاين
 ؟ما قيمة س 

 
 

 

 
 120 (د 40 (ج 100 (ب 80 (أ

 
 الشكل اجملاور متوازي أضالع السؤال الثالث: 

  ؟ما قيمة س
 
 
 
 

 140 (د 40 (ج 80 (ب 100 (أ
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

80° 

°س  

°40 100° 

°س  
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؟السؤال     
 سؤال مشابه:

 ( 5،  6هي )(وإحداثيات النقطة )د (1،  2إحداثيات النقطة )ه ( هي )
 

 
 

 (؟ نتصف )م( للقطعة املستقيمة )ه  دنقطة امل ما إحداثيات
 ......................اإلجابة:

 
 

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

 . توزعت إجاابت الطلبة األردنيني كاآليت:٪37.1بينما كانت النسبة الدولية  15.7٪
 73.0 م غري صحيحةإجاابهت٪ من الطلبة كانت. 
 10.8 مإجاابهت٪ من الطلبة قاموا ابحملاولة مث شطبوا. 

 

 

 مستقيمة قطعة منتصف إحداثيات/  اإلحداثية اهلندسة
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 إرشادات عالجية
يالحظ أن معظم الطلبة مل يستطيعوا إجياد إحداثيات نقطة منتصف قطعة مستقيمة إذا علم 

 إحداثيات طريف هذه القطعة 
زّود الطلبة بورق رسم بياين واطلب منهم حتديد نقطتني يف كل مرة واطلب منهم حتديد  -

 إحداثيات نقطة املنتصف من خالل الرسم مثال : 
 ( 3 ، 3( ، )1،  1النقطتني ) 
 ( 4،  4النقطتني ، )(6،  6) 
 ( 2،  2النقطتني ، )(8،  8) 
 ( 3،  3( ، )1،  3-النقطتني)  وهكذا 
العالقة بني اإلحداثي السيين لنقطة املنتصف واإلحداثيني السينيني اسأل الطلبة :ما  -

 لطريف القطعة املستقيمة؟
اسأل الطلبة :ما العالقة بني اإلحداثي الصادي لنقطة املنتصف واإلحداثيني الصاديني  -

  ؟لطريف القطعة املستقيمة
( 1، ص 1أ ب قطعة مستقيمة وإحداثيات أ هي )س توصل إىل أن : إذا كانت -

 :( فإن إحداثيات نقطة املنتصف هي2، ص2)س وإحداثيات ب هي

( 
 2+ س 1س

، 
 2+ ص1ص

) 
2 2 

 كلف الطلبة ابلتعبري ابلكلمات عن إحداثي منتصف قطعة مستقيمة. -
 كلف الطلبة حل السؤال املشابه وأتكد من فهمهم للموضوع  -
 كلف الطلبة حل األسئلة املشاهبة -
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 أسئلة مشاهبة
  .(7،  7إحداثيات النقطة )ج ( هي )( و 5،  3هي ) (: إحداثيات النقطة )أاألولالسؤال 

 ؟« أ ج   «للقطعة املستقيمة « م  «ما إحداثيات نقطة املنتصف 
 

  .....................:اإلجابة
 

 .(4،  8( وإحداثيات النقطة )ب( هي )4،  0( هي ): إحداثيات النقطة )والسؤال الثاين
 ؟« و ب  «للقطعة املستقيمة « م  «ما إحداثيات نقطة املنتصف 

 
  .....................:اإلجابة

 
وإحداثيات النقطة )ب( هي )س ، ( 4،  3: إحداثيات النقطة )أ( هي )السؤال الثالث

( ، ما 5،  4هي ) «أ ب  «( ، إذا كانت إحداثيات نقطة منتصف القطعة املستقيمة ص
 «ب  «إحداثيات النقطة 

  
  .....................:اإلجابة
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؟السؤال     
 سؤال مشابه:

 .ل ، م خطان متوازاين
 
 
 
 
 

  ؟ما قيمة س
 70 (د 100 (ج 120 (ب 110 (أ

 
 

           :النتيجة
مشابه هي  عن سؤال اختاروا اإلجابة الصحيحةكانت النسبة املئوية للطلبة األردنيني الذين 

  ٪61.6٪ بينما بلغت النسبة الدولية 52.2
 :  كاآليتعلى البدائل املشاهبة   األردنيني الطلبة إجاابتتوزعت 
 52.2٪ من الطلبة اختاروا البديل )أ( وهو البديل الصحيح. 
 3.6٪ )من الطلبة اختاروا البديل )ب. 
 9.0( من الطلبة اختاروا البديل ٪)ج. 
 32.9٪  من الطلبة اختاروا البديل )د( )اعتقدوا أن الزاويتني متساوين وليس

 .متكاملتني(
 
 
 

 الزوااي بني العالقات
 متوازيني مستقيمني تقاطع عن انجتة زاوية قيمة حساب

°70 

°س  

 ل

 م
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 إرشادات عالجية
عن السؤال املشابه إال أنه ال تزال النسبة أقل من  أجابوامن الطلبة  ٪52.2ابلرغم من أن 

 النسبة الدولية 
ويبدو أن بقية الطلبة ال مييزون العالقات بني الزوااي وأوضاعها فمن املمكن أن الذين اختاروا 

البديل األخري حوايل ثلث الطلبة ابعتقادهم أن العالقة بني هاتني الزاويتني أهنما متناظراتن 
األوضاع املختلفة للزوااي من تناظر وتبادل وحتالف وبني أزواج هذه الزوااي  لذا وضح للطلبة

 ومىت تكون متساوية يف القياس ومىت تكون متكاملة وذلك بشرط أن املستقيمني متوازيني 
 .كلف الطلبة حل األسئلة املشاهبة

 
 أسئلة مشاهبة

 .ل متوازاين و  اخلطان عالسؤال األول: 
 ما قيمة ه  

 
 
 

 60 (د 200 (ج 100 (ب 80 (أ
 

 .و ل متوازاين : اخلطان عالسؤال الثاين
 ؟ما قيمة ه 

 
 
 
 
 

 125 (د 75 (ج 105 (ب 95 (أ

°80 

 ه °

 ل

 ع

°75 
 ه °

 ل

 ع
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 .متوازاين ب و : اخلطان أالسؤال الثالث
  ؟ما قيمة ه 

 
 
 
 
 

 110 (د 80 (ج 100 (ب 90 (أ
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ه °
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؟السؤال     
 سؤال مشابه:

 
 .°45 ارسم اخلط م ل حبيث يكون قياس الزاوية ن م ل

 
 

           :النتيجة
بينما  ٪36.2عن سؤال مشابه هي  أجابواكانت النسبة املئوية للطلبة األردنيني الذين 

 توزعت إجاابت الطلبة األردنيني كاآليت: .٪39.8بلغت النسبة الدولية 
 51.3٪  م غري صحيحةإجاابهتمن الطلبة كانت. 
 11.7 م مشطوبةإجاابهت٪ من الطلبة كانت. 

 

 إرشادات عالجية
ميكن رمسها من خالل املربع برسم القطر ومبا أن  °45بني للطلبة أن الزاوية اليت قياسها 

الشبكة تتكون من مربعات فإننا نستطيع اكمال الرسم بتوصيل طرف القطعة املستقيمة مع 
،  °45على الشبكة مثل  45زاوية املربع املقابلة لذلك ميكن رسم أي زاوية من مضاعفات 

90°  ،135°  ،225°  ،270°  ،315°  
  : اآليتك

 

 شبكة على زاوية رسم/  الزوااي رسم
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 الطلبة حل األسئلة املشاهبةكلف  -

 

 أسئلة مشاهبة
     : يف الشكل أدان ارسم اخلط "ب د" بدءا من ب حبيث يكون قياس الزاويةالسؤال األول

                                     °225أ ب د 

   

 . °315  : ارسم اخلط و ه  حبيث يكون قياس الزاوية د و ه السؤال الثاين
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؟السؤال     
 سؤال مشابه:

                              
 (2سم 1ما التقدير األفضل ملساحة املنطقة املضلعة؟ )كل مربع ميثل 

 

 2سم 24 (د 2سم 20 (ج 2سم 16 (ب 2سم 14 (أ
 
 

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

 .٪43.9بينما كانت النسبة الدولية  26.2٪
 :  كاآليتعلى البدائل املشاهبة   األردنيني الطلبة إجاابتتوزعت 
 20.7٪ )من الطلبة اختاروا البديل )أ. 
 24.4٪ )من الطلبة اختاروا البديل )ب. 
 26.2 البديل )ج( وهو البديل الصحيح٪ من الطلبة اختاروا. 
 26.1٪ )من الطلبة اختاروا البديل )د. 

 
 
 
 
 

 املنتظمة غري األشكال مساحة
 مربعات شبكة على مرسوم شكل مساحة تقدير
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 إرشادات عالجية
الطلبة على البدائل املختلفة أهنا متقاربة ، وقد تكون  إجاابتيالحظ من خالل توزيع 

عشوائية ولكن من الواضح عدم قدرة الطلبة على تقدير مساحة شكل عن طريق  جاابتاإل
 .تقدير عدد املربعات اليت يغطيها الشكل

لذا ميكن للمعلم تدريب الطلبة على هذه املهارة من خالل طرح األسئلة املشاهبة وتعريف  -
األجزاء الطلبة على طرق حساب عدد املربعات وتقدير األجزاء من املربعات ومجع هذه 

 لتكون وحدات صحيحة مثال:

 
 

 املثلث املرسوم ميكن حساب مساحته نظراي حبساب القاعدة واالرتفاع 

  =1

2
اليت تتبقى عند رسم أو وميكن تقدير املربعات اليت يغطيها  10=  5×  4×  

 (10=  10 - 20مستطيل حوله وعدها )
 على حساب املساحات للتدريبكلف الطلبة حل األسئلة املشاهبة. -
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 أسئلة مشاهبة
 (2سم 1كل مربع ميثل ) ؟: ما التقدير األفضل ملساحة الشكل املظللالسؤال األول

 
 

 2سم 14 (د 2سم 20 (ج 2سم 16 (ب 2سم 12 (أ
 

 (2سم 1)مساحة املربع الصغري  ؟ما التقدير األفضل ملساحة الشكل املظلل: السؤال الثاين

               
 

 2سم 8 (د 2سم 24 (ج 2سم 16 (ب 2سم 12 (أ
 

 (.2سم1ملربع الصغري )مساحة ا ؟: ما التقدير األفضل ملساحة الشكل املظللالسؤال الثالث

             
 

 2سم 12 (د 2سم 18 (ج 2سم 24 (ب 2سم 21 (أ
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؟السؤال     
 .الشبكة أدانه" ، يف يوجد شبها منحرفني ، " أ " و "ب سؤال مشابه:

 
ومد الضلعني غري املتوازيني ل  "ب" لتكون  ." لرسم مثلث مد الضلعني غري املتوازيني ل  " أ

 مثلثا. 
  .اكتب إحداثيات الرأس الثالث لكل مثلث

 -------------------رأس املثلث يف الشكل " أ ":  (1
 -------------------رأس املثلث يف الشكل "ب":  (2

 

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

 كاآليت:  األردنيني الطلبة إجاابتتوزعت . ٪15.3٪ بينما بلغت النسبة الدولية 4.0
 3.3٪  عن الفرع األول فقط أجابوامن الطلبة. 
 0.4 عن الفرع الثاين فقط أجابوا٪ من الطلبة. 
 76.5٪  م غري صحيحةإجاابهتمن الطلبة كانت. 
 14.9٪  م مشطوبةإجاابهتمن الطلبة كانت. 
 1.0٪ من الطلبة مل يصلوا للسؤال. 

 

 املثلث رأس إحداثيي حتديد/  البياين الرسم
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 إرشادات عالجية
أي من الرأسني ومن املمكن أهنم مل يستطيعوا  معظم الطلبة مل يستطيعوا حتديد إحداثيي

 غري الضلعني تعيني بعضهم يستطع مل أوأهنم مل يفهموا املطلوب من السؤال أو إكمال الرسم 
 .املنحرف لشبه املتوازيني
 دّرب الطلبة على رسم نقاط يف املستوى إبعطائهم إحداثيات لبعض النقاط مثل : -

 : 5( ، )5،  0( ، )4،  2( ، )3،  1)  عني النقط اآلتية على املستوى البياين 
 ( وهكذا 3-،  3-( ، )2-،  2( ، )2،  3-( ، )0، 
  ارسم نقاط على املستوى واطلب من الطلبة إعطاء اإلحداثيات هلذه النقاط 
 انتقل للسؤال املشابه ووضح للطلبة املطلوب من السؤال  -
 اطلب منهم إكمال الرسم وحتديد الرؤوس وكتابة اإلحداثيات لكل منها  -
 كلف الطلبة حل األسئلة املشاهبة. -
 

 أسئلة مشاهبة
 : يوجد يف الشبكة الظاهرة ضلعني ملستطيل السؤال األول

               
 أكمل رسم املستطيل وجد إحداثيات الرأس الرابع

 .....................إحداثيات الرأس الرابع هي : 
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 : يوجد يف الشبكة الظاهرة مثلث السؤال الثاين

       
 أكمل الرسم لتكون معني رأسه لألسفل 

 الرابع للمعني  اكتب إحداثيات الرأس
 .....................إحداثيات الرأس الرابع هي :

 
 : يوجد يف الشبكة الظاهرة قاعدة مثلث والرأس املقابل السؤال الثالث

 
 أنزل عمود من رأس املثلث إىل القاعدة 

 ما إحداثيي نقطة التقاء العمود مع القاعدة 
  .....................:اإلجابة
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؟السؤال     
 سؤال مشابه:

 تقوم كوثر برسم مستطيل.

 (.6-،  4-( و )4 ، 2( و )4،  4-إحداثيات ثالثة من رؤوسه هي )
  ما إحداثيات الرأس الرابع؟

 

-،  2) (ب (2،  6-) (أ
6) 

-،  6) (ج
2) 

،  2-) (د
6) 

  
 

           :النتيجة
الصحيحة عن سؤال مشابه جابة للطلبة األردنيني الذين اختاروا اإلبلغت النسبة املئوية 

 ٪.49.0الصحيحة  جاابتة الدولية لإلالنسب، وبلغت ٪ 19.8
 :كاآليتعلى البدائل املشاهبة  الطلبة األردنيني  إجاابتتوزعت 
 34.7.)اختار )أ ٪ 
 19.8اختار )ب( البديل الصحيح ٪. 
 19.5)اختار )ج ٪. 
 21.2.)اختار )د ٪ 
 3.7حذف السؤال ٪. 
 1.1مل يصل إىل السؤال ٪. 

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

 
 

 

 ملستطيل الرابع اإلحداثي تعيني/ البياين التمثيل
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 إرشادات عالجية

على األقل وضع النقاط على أو يساعد الطلبة يف حل السؤال الرسم على ورقة رسم بياين، 
ولكن الظاهر أن نسبة ال أبس فيها من الطلبة اختاروا اجلواب  ورقة عادية وختيل املستطيل ،

 مبجرد مقارنة اإلحداثيات رمبا دون النظر إىل خصائص املستطيل.
 إىل: إن مناقشة أسئلة مشاهبة هلذا السؤال حتتاج

 مناقشة الطلبة خبصائص املستطيل، وتقدمي أمثلة عليه من البيئة احمللية للطلبة. -
ابملستوى اإلحداثي وإشارات كال من اإلحداثي السيين والصادي، وميكن مناقشة الطلبة  -

 تعليق لوحة يف الصف هلذا املستوى.
على األقل رسم ختطيطي للمستطيل مع تعيني أو متثيل اإلحداثيات على لوحة رسم بياين  -

 الرؤوس.
 املشار إليها سابقا. اإلجراءات العامة يف التدريستطبيق  -

 

 أسئلة مشاهبة
  :إحداثيات ثالثة من رؤوسه هي، يقوم سند برسم مستطيل: لسؤال األولا

 ما إحداثيات الرأس الرابع؟ (.6، 5-(و )3-، 2( و )3-، 5-)
 

-،  6) (ب (3،  2-) (أ
5) 

 (6،  2) (د (7،  4) (ج

 
 :إحداثيات ثالثة من رؤوسه هي، تقوم لينا برسم مستطيل: السؤال الثاين

 إحداثيات الرأس الرابع؟(. ما 6،  4-)( و 3، 4-( و )3، 4)
 

،  9-) (ج (6،  4) (ب (2،  1-) (أ
6) 

،  1-) (د
7) 

 
  :إحداثيات ثالثة من رؤوسه هي، تقوم وفاء برسم مستطيل السؤال الثالث:
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 ما إحداثيات الرأس الرابع؟ (.1،  2)( و 1، 10( و)4، 10)
 

 (2،  4) (د (4،  2) (ج (1 ، 10) (ب (10،  4) (أ
  
 

؟السؤال     
 سؤال مشابه:

 لدى أديب قطعة مستطيلة من الورق.
 قصها من املنتصف ليحصل على هذا املثلث.

  احسب طول الضلع الثالث ملثلث أديب.
 ......................اإلجابة:

 

           :النتيجة
الصحيحة عن سؤال مشابه جابة الذين اختاروا اإلبلغت النسبة املئوية للطلبة األردنيني 

 ٪.35.8الصحيحة  جاابتة الدولية لإلالنسبوبلغت ٪، 19.9
 :كاآليتالطلبة األردنيني   إجاابتتوزعت 
 19.9 صحيحة.إجابة ٪ أجاب 
 71.4 أو ممسوح، أو مبا يف ذلك حل مشطوب، )غري صحيحة إجابة ٪ كتب أية

 حل ال يتفق مع املطلوب(.أو ، مقروءةغري أو  -خرابيش -خطوات مشوشة
 7.7.حذف السؤال ٪ 
 1.0.مل يصل إىل السؤال ٪ 

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

 

 إرشادات عالجية

 

 مثلث يف الثالث الضلع طول /األبعاد ثنائية األشكال

سم 4  

سم 3  
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السؤال تطبيق نظرية فيثاغورس ، وتربيع رقمني ، ومعرفة اجلذر الرتبيعي، ولرمبا إجابة تتضمن 
منها، جيب أن يرتافق مع مناقشة أسئلة  أو أكثريعاين بعض الطلبة من ضعف يف واحد 

 :أييتمشاهبة ما 
 مناقشة الطلبة بنظرية فيثاغورس من خالل أمثلة عددية. -
 لضرب من خالل أمثلة عددية.مناقشة الطلبة مبربعات األعداد وعملية ا -
 مناقشة الطلبة ابجلذر الرتبيعي من خالل أمثلة عددية من خالل أمثلة عددية. -
 املشار إليها سابقا. اإلجراءات العامة يف التدريس تطبيق -
 

 أسئلة مشاهبة
 السؤال األول:

 لدى فدوى قطعة مستطيلة من الورق.
 املثلث. قصتها من املنتصف لتحصل على هذا

 
 احسب طول الضلع الثالث ملثلث فدوى.

  .....................:اإلجابة 
 

 السؤال الثاين:
 لدى مها قطعة مستطيلة من الورق.

 قصتها من املنتصف لتحصل على هذا املثلث.
 احسب طول الضلع الثالث ملثلث مها.

  .....................:اإلجابة 
 

  :السؤال الثالث
  لدى شداد قطعة مستطيلة من الورق.

 قصها من املنتصف ليحصل على هذا املثلث.

سم 8  

سم 6  

سم 24 سم 25   

سم 5  

سم  13  
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 احسب طول الضلع الثالث ملثلث كامل.
  .....................:اإلجابة

 
 
 

؟السؤال     

 
 

           :النتيجة
،  ٪22.5الصحيحة عن السؤالجابة بلغت النسبة املئوية للطلبة األردنيني الذين اختاروا اإل

 ٪.41.2الصحيحة  جاابتولية لإلالنسبة الدوبلغت 
 :كاآليتالطلبة األردنيني   إجاابتتوزعت 
 22.5 صحيحة.إجابة ٪ أجاب 
 2.290جابة ٪ اإل°. 
 68.0 أو ممسوح، أو مبا يف ذلك حل مشطوب، )غري صحيحة إجابة ٪ كتب أية

 .حل ال يتفق مع املطلوب(أو ، مقروءةغري أو  -خرابيش -خطوات مشوشة
 6.2حذف السؤال ٪. 
 1.2مل يصل إىل السؤال ٪. 

 

 مثلث يف زاوية قياس /الزوااي بني العالقات
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صحيحة أدىن من النسبة إجابة عن السؤال  أجابوانالحظ أن نسبة الطلبة األردنيني الذين 
 الدولية.

 
 

 إرشادات عالجية
السؤال على حقيقة أن قياس الزاوية اخلارجة للمثلث تساوي جمموع الزاويتني إجابة تعتمد 

الداخلتني للمثلث عدا اجملاورة للزاوية اخلارجة، وتردفها حقيقة أخرى هي أن جمموع زوااي 
أرقام،  3عملية طرح عدد من رقمني من عدد من جابة كما تتضمن اإل. °180املثلث = 

عدة إال أن نسبة من أجاب عن السؤال متواضعة  وعند مناقشة أمثلة وعلى سهولة تطبيق القا
 :أييتمشابه ينفذ ما 

 مناقشة الطلبة ابلعالقة بيت قياس الزاوية اخلارجة للمثلث وزواايه من خالل أمثلة. -
 مناقشة الطلبة مبجموع زوااي املثلث من خالل أمثلة. -
 االستالف( من خالل أمثلة.)مناقشة الطلبة بعملية الطرح مع إعادة التسمية -
 مع طريقة من أبكثر السؤال حل الطلبة ُيكلف طرقة، من أبكثر السؤال حل ولسهولة -

 .وعالقات مفاهيم من إليه أشري ما يعزز ذلك ألن التربير،
 املشار إليها سابقا. اإلجراءات العامة يف التدريستطبيق  -
 

 أسئلة مشاهبة
  :السؤال األول
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 ؟ما قيمة ل
  .....................:اإلجابة

 
  السؤال الثاين:

 
 ما قيمة ق؟

  .....................:اإلجابة
 

 السؤال الثالث:

 
 ما قياس الزاوية أج ب؟

  .....................:اإلجابة
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؟السؤال     
 حمور متاثلأكمل رسم الشكل حبيث يكون "أ ب"  

 
 

           :النتيجة
، ٪ 20.0صحيحة عن السؤال إجابة  أجابوابلغت النسبة املئوية للطلبة األردنيني الذين 

 .٪51.0الصحيحة  جاابتالنسبة الدولية لإلوبلغت 
 :كاآليتالطلبة األردنيني   إجاابتتوزعت 
 20.0 صحيحة.إجابة ٪ أجاب 
 52.3 أو ممسوح، أو غري صحيحة )مبا يف ذلك حل مشطوب، إجابة ٪ كتب أية

 .حل ال يتفق مع املطلوب(أو ، مقروءةغري أو  -خرابيش -خطوات مشوشة
 26.8حذف السؤال ٪. 
 0.9مل يصل إىل السؤال ٪. 

 

 متاثله حمور مبعلومية شكل رسم اكمال/  التماثل
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صحيحة أدىن من النسبة إجابة عن السؤال  أجابوانالحظ أن نسبة الطلبة األردنيني الذين 
 الدولية.

 
 
 

 عالجيةإرشادات 
قد حذف السؤال ، ابإلضافة إىل  (٪26.8)من ربع الطلبة األردنيني  أكثراملالحظ هنا أن 

 تدين نسبة من أجاب عنه بصورة صحيحة، مما يدعو إىل:
 مناقشة الطلبة مبعىن التماثل.  -
 مناقشة أمثلة يُطلب فيها حتديد حمور متاثل الشكل.  -
للشكل وحتديد عدد حماور التماثل ألشكال أمثلة يطلب فيها رسم حمور متاثل  مناقشة -

 منتظمة.
 الطلب إىل الطلبة تقدمي أمثلة من البيئة على أشكال متماثلة مع حتديد حمور التماثل هلا. -
 تكثيف التدريبات على مثل هذا السؤال. -
 املشار إليها سابقا. اإلجراءات العامة يف التدريستطبيق  -
 

 أسئلة مشاهبة
 السؤال األول:

 أكمل رسم الشكل حبيث يكون "س ص" حمور متاثل. 
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 السؤال الثاين:

 أكمل رسم الشكل حبيث يكون "س ص" حمور متاثل. 

 
 السؤال الثالث: 

 أكمل رسم الشكل حبيث يكون "س ص" حمور متاثل.



  

391 

 
 
 
 
 
 
 
 

؟السؤال     
 سؤال مشابه

 

 

 خطوط التماثل يف الشكل السباعي املنتظم.ارسم كل 
 

           :النتيجة
 ٪،4.2 صحيحة عن سؤال مشابهإجابة  أجابوابلغت النسبة املئوية للطلبة األردنيني الذين 

 ٪.21.2الصحيحة  جاابتة الدولية لإلالنسبوبلغت 

 

 منتظم ملضلع التماثل خطوط/  التماثل خطوط
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 :كاآليتالطلبة األردنيني   إجاابتتوزعت 
 4.2 صحيحة.إجابة ٪ أجاب 
 17.1األقطار كخطوط متاثل. ٪ رسم 
 10.8 خطوط متاثل. 5٪ رسم أقل من 
 51.2 أو ممسوح، أو غري صحيحة )مبا يف ذلك حل مشطوب، إجابة ٪ كتب أية

 .حل ال يتفق مع املطلوب(أو ، مقروءةغري أو  -خرابيش -خطوات مشوشة
 16.3حذف السؤال ٪. 
 0.4مل يصل إىل السؤال ٪. 

صحيحة أدىن من النسبة إجابة عن السؤال  أجابواذين نالحظ أن نسبة الطلبة األردنيني ال
 الدولية.

 
 
 

 إرشادات عالجية
صحيحة، ورمبا ال يفهم إجابة عن السؤال  أجابوايالحظ تدين نسبة الطلبة األردنيني الذين 

رسم أقل مما هو مطلوب كخطوط متاثل، أو معىن خط التماثل للشكل فرسم أقطار الشكل 
 مشاهبة جيب أن تتوافق مع:لذا فإن مناقشة أسئلة 

 مناقشة الطلبة خبط التماثل وتقدمي أمثلة متنوعة من احلياة عليه ما أمكن. -
ذات عدد فردي من األضالع منتظمة تنويع األمثلة اهلندسية املقدمة من مضلعات  -

 وأخرى ذات عدد زوجي.
 املشار إليها سابقا. اإلجراءات العامة يف التدريستطبيق  -
 

 أسئلة مشاهبة
 ارسم كل خطوط التماثل يف الشكل السداسي املنتظم.: السؤال األول
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 ارسم كل خطوط التماثل يف الشكل الثماين املنتظم.: السؤال الثاين
 

 

 

 خطوط متاثل يف الدائرة.  5ارسم : السؤال الثالث

 
 
 
 

؟السؤال     
 سؤال مشابه

  
  "س ص ع" و "ك م ل" مثلثان متشاهبان.

 الزاوية "ص" = الزاوية "م"
 ما طول " ك ل"؟ 

 .......................اإلجابة:
 

           :النتيجة

 

 آخر مثلث يشابه مثلث يف ضلع طول/ املثلثات تشابه

 6 م ل

1
0 

 ك
 س

48 

2

4
 ص ع
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٪ 13.8صحيحة عن سؤال مشابه إجابة  أجابوابلغت النسبة املئوية للطلبة األردنيني الذين 
 ٪.40.6الصحيحة  جاابتولية لإلالنسبة الد، وبلغت 

 :كاآليتالطلبة األردنيني   إجاابتتوزعت 
 13.8 صحيحة.إجابة ٪ أجاب 
 51.2 أو ممسوح، أو غري صحيحة )مبا يف ذلك حل مشطوب، إجابة ٪ كتب أية

 .املطلوب(حل ال يتفق مع أو ، مقروءةغري أو  -خرابيش -خطوات مشوشة
 7.7حذف السؤال ٪. 
 0.6مل يصل إىل السؤال ٪. 

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

 
 
 
 

 إرشادات عالجية
السؤال فهم معىن تشابه مثلثني، وحتديد األضالع املتناظرة فيها، والزوااي إجابة تتضمن 

املتساوية ابلقياس، وإقامة تناسب وحله، والظاهر أن كثري من الطلبة يعاين من ضعف يف 
 من هذه العناصر، فمناقشة أسئلة مشاهبة جيب أن يرتافق مع : أو أكثرواحد 
 مراجعة تشابه األشكال وشروط التشابه. -
 والزوااي املتناظرة يف الشكلني املتشاهبني. عيني األضالعت -
 مناقشة تكوين تناسب وحله من خالل األمثلة. -
 املشار إليها سابقا. اإلجراءات العامة يف التدريستطبيق  -
 

 أسئلة مشاهبة
 :السؤال األول

 ع
 ص

 س

15 
36 

48 32 10 
 ك

 م ل
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  .متشاهبان "س ص ع" و "ك م ل" مثلثان
 الزاوية "ص" = الزاوية "م"

 ما طول " ل م"؟ 
  ...................اإلجابة:

 

 

 

 

 :السؤال الثاين

 

 

 

 
 ."س ص ع" و "ك ل م" مثلثان متشاهبان

 الزاوية "ص" = الزاوية "ل"
 ما طول " ل م"؟

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

 س

 ص
 ع

54 

 ك 36 45

 ل

 م

16 
20 
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  :السؤال الثالث

 

 

 

 ."س ص ع" و "ك ل م" مثلثان متشاهبان
 "؟ س صما طول " 

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

؟السؤال     
 سؤال مشابه:

 ميكن ثين هذا الشكل ليصبح منشورا. 

 
 ما املساحة السطحية هلذا املنشور

 

 للمنشور السطحية املساحة /للمجسم الكلية املساحة

 س

 8 ع ص

6 

 م
3 

 5 ك

4 
 ل
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 2سم 84 (د 2سم 78 (ج 2سم 72 (ب 2سم 24 (أ
 
 

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

 ٪.35.1الصحيحة  جاابتالنسبة الدولية لإل ، وبلغت٪ 15.9
 :كاآليتعلى البدائل املشاهبة  الطلبة األردنيني  إجاابتتوزعت 
 30.9)اختار )أ ٪. 
 36.1٪ )اختار )ب. 
 15.9اختار )ج( البديل الصحيح ٪. 
 13.6)اختار )د ٪. 
 2.8حذف السؤال ٪. 
 0.7مل يصل إىل السؤال ٪. 

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

 إرشادات عالجية
الطلبة األردنيني أهنم يعانون من ضعف يف حساب مساحة الشكل  إجاابتيبدو من 

أنه يصعب على  أو أهنم يعانون من ضعف يف حساب مساحة املثلث واملستطيل، أو املركب، 
أ( مل ينظر إىل الشكل ككل كثري منهم ربط أجزاء الشكل املركب معا. فمن اختار البديل )

بل إىل جزء منه، وكذلك من اختار البديل )ب( فقد أمهل مساحة املثلثني، ومن اختار 
 :أييتد( أخطأ يف حساب مساحة املثلث. ولذا عند مناقشة أسئلة مشاهبة يتم ما )البديل
 مناقشة مساحات األشكال اليت يتكون منها الشكل املركب. -
 ل أجزاء الشكل املركب.توجيه الطلبة للنظر يف ك -
 تنظيم التفكري(.)توجيه الطلبة التباع طريقة منظمة يف احلل  -
 املشار إليها سابقا. اإلجراءات العامة يف التدريستطبيق  -
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 أسئلة مشاهبة
 السؤال األول:

   ميكن ثين هذا الشكل ليصبح جمسما.

 
  ما املساحة السطحية هلذا اجملسم؟

 

 130 (ب 2سم 100 (أ
 2سم

 152 (ج
 2سم

 340 (د
 2سم

 
 
 

 السؤال الثاين:
 .مكعباميكن ثين هذا الشكل ليصبح 

 
 املكعبما املساحة السطحية هلذا 
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 2سم 27 (د 2سم 30 (ج 2سم 36 (ب 2سم 54 (أ
 

 السؤال الثالث:
 ميكن ثين هذا الشكل ليصبح هرما. 

 
  ما املساحة السطحية هلذا اهلرم؟

 

 2سم 100 (د 2سم 36 (ج 2سم 84 (ب 2سم 48 (أ
 

؟السؤال     
 سؤال مشابه:

 
  ؟ما قياس س

 200 (د 160 (ج 130 (ب 110 (أ
 
 

           :النتيجة

 

 للمثلث اخلارجة الزاوية قياس
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 الصحيحة عن سؤال مشابهجابة بلغت النسبة املئوية للطلبة األردنيني الذين اختاروا اإل
 ٪.54.0الصحيحة  جاابتولية لإلالنسبة الد ، وبلغت٪ 37.7

 :كاآليتعلى البدائل املشاهبة  الطلبة األردنيني  إجاابتتوزعت 
 22.3)اختار )أ ٪.  
 15.6)اختار )ب ٪.  
 37.7اختار )ج( البديل الصحيح ٪. 
 21.8)اختار )د ٪. 
 1.6حذف السؤال ٪. 
 1.0مل يصل إىل السؤال ٪. 

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

 
 
 

  عالجيةإرشادات 
طرح، والظاهر أو السؤال تطبيق قاعدة الزاوية اخلارجة للمثلث، وعملييت مجع إجابة تتضمن 

أن نسبة عالية من الطلبة األردنيني مل يتقنوا تطبيق قاعدة الزاوية اخلارجة عن املثلث إبجياد 
لسؤال. الطرح إن لزما حلل اأو أهنم يعانون من ضعف يف اجلمع أو قياس زاوية أخرى داخلة، 

من طريقة ومنها قياس الزاويتني املتجاورتني على خط  كثرويالحظ أن السؤال حُيل أب
 مستقيم، وجمموع زوااي املثلث ولذا ومع مناقشة أسئلة مشاهبة يتم:

 مناقشة قاعدة الزاوية اخلارجة عن املثلث وتطبيقها على أمثلة متنوعة. -
تني على خط مستقيم، وجمموع قياسات مناقشة الطلبة بكل من قياس الزاويتني املتجاور  -

 زوااي املثلث.
 وتشجيعهم منح الطلبة فرصة للحل ابلطريقة اليت يروهنا شريطة أن تكون صحيحة رايضيا -

 .ذلك على
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 املشار إليها سابقا. اإلجراءات العامة يف التدريستطبيق  -
 

 أسئلة مشاهبة
 :األول السؤال

 
 ؟ما قيمة س

 

 100 (د 150 (ج 170 (ب 180 (أ
 
 

 

 

 

 :السؤال الثاين

 
 ؟ما قيمة س

 

 90 (د 130 (ج 140 (ب 160 (أ
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 :السؤال الثالث

 
 ؟ما قيمة س

 

 240 (د 120 (ج 90 (ب 60 (أ
 
 
 
 
 
 
 
 

؟السؤال     
سم،  20منتظم طول ضلعه  مثاينصنعت رميا صندوق من الورق قاعدته  سؤال مشابه:

 سم، وزينته بشريط حول اجلوانب كما هو مبني يف األسفل. 40 الصندوق وارتفاع

   
 أ. ما طول الشريط املزّين الذي استعملته رميا؟

 

 ......................اإلجابة:

 

 للمجسم السطحية واملساحة مضلع حميط/   السطحية واملساحة احمليط
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 جوانب الصندوق؟رتات املربعة استعملت رميا لصنع ب. كم من الورق ابلسنتمي
 

 ......................اإلجابة:
 

           :النتيجة
 صحيحة عن سؤال مشابه إجابة  أجابوابلغت النسبة املئوية للطلبة األردنيني الذين : قسم أ

 ٪.45.2الصحيحة  جاابتالنسبة الدولية لإل، وبلغت ٪ 17.2
 :كاآليتالطلبة األردنيني   إجاابتتوزعت 
 17.2 صحيحة. جاابتكل اإل  –صحيحة إجابة ٪ أجاب 
 76.2 أو ممسوح، أو غري صحيحة )مبا يف ذلك حل مشطوب، إجابة ٪ كتب أية

 .حل ال يتفق مع املطلوب(أو ة، وءغري مقر أو  -خرابيش -خطوات مشوشة
 6.2حذف السؤال ٪. 
 0.4مل يصل إىل السؤال ٪. 

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

 صحيحة عن سؤال إجابة  أجابوابلغت النسبة املئوية للطلبة األردنيني الذين : قسم ب
 ٪.24.8الصحيحة  جاابتالنسبة الدولية لإل ، وبلغت٪ 4.5مشابه 
 :كاآليتالطلبة األردنيني   إجاابتتوزعت 
 4.5 صحيحة. جاابتكل اإل  –صحيحة إجابة ٪ أجاب 
 86.3 أو ممسوح، أو غري صحيحة )مبا يف ذلك حل مشطوب، إجابة ٪ كتب أية

 .حل ال يتفق مع املطلوب(أو ة، وءغري مقر أو  -خرابيش -خطوات مشوشة
 8.6حذف السؤال ٪. 
 0.6مل يصل إىل السؤال ٪. 

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

 

  إرشادات عالجية
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عن قسمي السؤال من الطلبة األردنيني إجابة صحيحة رمبا تُعزى النسبة املتدنية ملن أجاب 
ختيل الشكل، وميكن أن تعزى إىل أن بعضهم مل يفهم السؤال وابدر  همإىل عدم قدرة كثري من

مل يفهموا املطلوب وعالقته ابملعطيات الواردة يف السؤال، هذا إىل أو كيفما اتفق، جابة  إىل اإل
من أربع أضالع،  أكثرجانب سبب آخر يتمثل بقدرهتم على حساب حميط مضلع منتظم له 

 أسئلة مشاهبةالسطحية لشكل ثالثي األبعاد، وهذا ما يدعو عند مناقشة  وحساب املساحة
 :أييتما 
ر جمسم ومناقشة السؤال وتطبيقه على اجملسم، لتعميق متثيل السؤال أمام الطلبة إبحضا -

 وزايدة فهم الطلبة للسؤال وملساعدهتم على ختيله.
 .أمثلة خالل من هلا السطحية واملساحة املضلعات حميط حبساب الطلبة مناقشة -
 املشار إليها سابقا. اإلجراءات العامة يف التدريستطبيق  -
 
 
 
 

 أسئلة مشاهبة
 :السؤال األول

 سم، 50سم، وارتفاع السلة  25رائد سلة من اخلشب قاعدهتا مربع طول ضلعه صنع 
دينار، كما غطى  2.5وأحاط احلواف العليا للسلة بشريط من القصدير تكلفة املرت منه 

  جوانب السلة بورق ملون.
   

 
 
    الذي استعمله رائد؟ ما تكلفة شريط القصدير أ.

 ......................اإلجابة:
 لتغطية جوانب السلة؟ لسنتميرتات املربعة احتاج رائدكم من الورق امللون ابب.  
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 ......................اإلجابة:
 

 :السؤال الثاين
 10ول ضلعه طمنتظم،  مخاسيصنعت اتال سلة حلفظ األقالم من الورق، قاعدة السلة 

سم، وغطت جوانب السلة بورق زينة وزينت جوانبها بشريط كما يف  20سم، وارتفاع السلة 
 دينار للمرت املربع. 0.8تكلفة ورق الزينة  كانت  .أسفلالشكل 

 
 أ. كم طول شريط الزينة الذي استعملته اتال؟

 ......................اإلجابة:
 عملته اتال؟تكلفة الورق الذي استب. كم دينارا 

 ......................اإلجابة:
 :السؤال الثالث

سم لتضع فيها ما توفره  14من الكرتون املقوى بقطر  أسطوانةصنعت نور علبة على شكل 
سم، ووضعت شريط من املعدن حول قاعدة العلبة تكلفة  28ارتفاع السلة  من نقود ، كان

  دينار. 1.05املرت منه 
 
 
 

 تكلفة الشريط الذي وضعته نور حول قاعدة العلبة؟أ. كم دينارا 
 

 ......................اإلجابة:
 

 . كم سنتيمرت مربع استخدمت لصنع العلبة؟ب
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 ......................اإلجابة:
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

؟السؤال     
 سؤال مشابه:

 
م. كم تبعد قاعدة  8م ليصل إىل سطح مبىن يبلغ ارتفاعه  10بطول استعمل مروان سلما 

 السلم عن املبىن؟

 

 قائم مثلث يف ضلع طول حساب /فيثاغورس نظرية
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 اإلجابة:........................

 

           :النتيجة
، ٪ 6.6 صحيحة عن سؤال مشابهإجابة  أجابوابلغت النسبة املئوية للطلبة األردنيني الذين 

 ٪.19.4الصحيحة  جاابتولية لإلالنسبة الد وبلغت
 :كاآليتالطلبة األردنيني   إجاابتتوزعت 
 6.6 صحيحة.إجابة ٪ أجاب 
 87.4 أو ممسوح، أو مبا يف ذلك حل مشطوب، )غري صحيحة إجابة ٪ كتب أية

 .حل ال يتفق مع املطلوب(أو ة، وءغري مقر أو  -خرابيش -خطوات مشوشة
 5.2حذف السؤال ٪. 
 0.9مل يصل إىل السؤال ٪. 

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

 
  إرشادات عالجية

تشري نتائج الطلبة إىل أن غالبيتهم ال يستطيع تطبيق نظرية فيثاغورس يف مواقف حياتية، 
فحل السؤال ال يتعدى تطبيق هذه النظرية، لذا جيب اإلكثار من هذه التطبيقات مع مراعاة 

 :أييتما 
 .قائم مثلث يف ضلع طول حساب يف وتطبيقها فيثاغورس بنظرية الطلبة مراجعة -
 مبربعات األعداد من خالل أمثلة عددية.مراجعة الطلبة  -
 مراجعة الطلبة ابجلذور الرتبيعية لألعداد. -
 املشار إليها سابقا. اإلجراءات العامة يف التدريستطبيق  -

 

 أسئلة مشاهبة
 السؤال األول:

 



  

408 

 
 
 
 
 

م. كم تبعد قاعدة  4م ليصل إىل سطح مبىن يبلغ ارتفاعه  5استعمل مروان سلما بطول 
 السلم عن املبىن؟

 اإلجابة:.....................

 
 
 
 
 

 السؤال الثاين:
من  م 3م ليصل إىل سطح مبىن، وضع السلم على بعد  5استعمل سليمان سلما بطول 

 املبىن.
 كم يبلغ ارتفاع املبىن؟   

 اإلجابة:.....................

 

 
 

 :السؤال الثالث
 م. 24م ليصل إىل سطح مبىن يبلغ ارتفاعه  25بطول استعمل رداد سلما 
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 كم تبعد قاعدة السلم عن املبىن؟  

 اإلجابة:.....................
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 ريك  ف  تـ  /اهلندسة
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411 

 

؟السؤال     
 
 
 
 

 
 ج؟ ب أ املثلث مساحة ما

 

 2سم 36 (د 2سم 28 (ج 2سم 24 (ب 2سم 18 (أ
 

           :النتيجة
٪ بينما 20.1الصحيحة هي جابة كانت النسبة املئوية للطلبة األردنيني الذين اختاروا اإل

 ٪.31بلغت النسبة الدولية 
 :كاآليتعلى البدائل املختلفة   األردنيني الطلبة إجاابتتوزعت 
 49 من الطلبة اختاروا البديل )أ( )رمبا ألهنم مل ينتبهوا أن الطول املعطى ليس طول ٪

 قاعدة املثلث وإمنا جزء منها(.
 20.1الصحيحة.جابة ٪ من الطلبة اختاروا البديل ب وهي اإل 
 13.1الطلبة اختاروا البديل )ج( )مجع مساحيت املثلثني واخلطأ حبساب  ٪ من

 مساحة املثلث الصغري أن الطول املعطى ليس قاعدة املثلث(.
 14.2 من الطلبة اختاروا البديل )د( )ال يعرفون طريقة حساب مساحة املثلث، مت ٪

 ضرب طويل الضلعني(.
 2.5 يصلوا للسؤال.٪ من الطلبة مل0.9م، إجاابهت٪ من الطلبة حذفوا  

 
  

 

 املثلث مساحة: قياس

سم 5 سم 4   

سم 9  

 أ

 ج ب
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 إرشادات عالجية
مبا أن حوايل نصف الطلبة أخطأوا يف فهم معطيات السؤال إما أهنم اعتقدوا أن الطول 

أهنم اعتقدوا أن املطلوب هو حساب مساحة أو املعطى يف الرسم هو قاعدة املثلث املطلوب 
واملطلوب منه وتنبيه املثلث الذي على اليمني لذا جيب الرتكيز على حتليل معطيات السؤال 

الطلبة لقراءة السؤال بشكل جيد وحتديد املعطى واملطلوب وتلخيص اخلطوات والرتكيز على 
 خطة احلل.

 تذكري الطلبة بنظرية فيثاغورس وإعطاء أمثلة عليها. -
سم، جد  4=  عسم، ص  3لزاوية يف ص، فيه س ص = مثل: س ص ع مثلث قائم ا

 طول س ع وإعطاء أمثلة متنوعة.
 التذكري مبساحة املثلث وطريقة حساهبا -

 2سم وطول العمود النازل من على ب ج =  8مثل: أ ب ج مثلث فيه طول ب ج = 
 سم، جد مساحة املثلث.

1 والتأكيد على أن مساحة املثلث = 
2

طول العمود النازل عليها من × طول القاعدة × 
 الرأس املقابل

 .اعدة واالرتفاعرسم حاالت متنوعة من املثلثات وحتديد الق -
 

 أسئلة مشاهبة
 ما مساحة املثلث أ ب ج؟ السؤال األول: 

 
 
 
 
 
 

 2سم 88 (د 2سم 96 (ج 2سم 72 (ب 2سم 48 (أ

 ب

 أ

8 

12 

10 

 ج
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 ما مساحة املثلث أ ب ج؟ السؤال الثاين:
 
 
 
 
 

 2سم 60 (د 2سم 75 (ج 2سم 30 (ب 2سم 78 (أ
 
 

  أ ب ج  أدانه والقائم يف الزاوية أ احسب طول الضلع أد يف املثلثالسؤال الثالث: 
 
 
 
 
 
 
 

 سم 5 (د سم 10 (ج سم 9.6 (ب سم 4.8 (أ
 
 
 
 
 
 
 

13 
 سم

12 
 سم

سم 5  

 أ

 ج ب

سم 8 سم 6   

 أ

 د ج ب
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؟السؤال     
 
 
 

 

ما وجه املربع الذي  .أعالهصنعت ليلى مكعبا من خالل طي الشبكة كما هو مبني 
 يقابل الوجه ق؟

 

 ي (د ت (ج س (ب ب (أ
 

           :النتيجة
صحيحة إجابة عن السؤال  أجابواالنتيجة :كانت النسبة املئوية للطلبة األردنيني الذين 

 . ٪60يف حني بلغت النسبة املئوية الدولية  ٪35.7هي 
 :كاآليت  األردنيني الطلبة إجاابت توزعت
 20.6٪  من الطلبة اختاروا البديل )أ( رمبا العتقادهم أن الوجه املقابل يف

 .الشبكة هو املطلوب
 35.7٪  وا البديل )ب( وهو اجلواب الصحيحمن الطلبة اختار. 
 34.5٪  من الطلبة اختاروا البديل )ج( رمبا ألنه يقع على اجلهة اليسرى

 .جه الذي يقابله على اجلهة اليمىنمن الشبكة والو 
 5.4 ٪)من الطلبة اختاروا البديل )د. 
 1.9٪  مشطوبةأو م حمذوفة إجاابهتمن الطلبة.  
 2.0٪ من الطلبة مل يصلوا للسؤال. 

 
 

 

 

 املقابل املكعب وجه:  الشبكات

 ت س ر ق
 ب

 ي
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 إرشادات عالجية
أو تزويد الطلبة بشبكات متنوعة ويطلب منهم طي هذه الشبكات لتشكيل املكعب  -

 جمسمات أخرى. 
تلوين كل وجه بلون خمتلف مث أو يطلب من الطلبة رسم شبكات خمتلفة وتسمية وجوهها  -

 .لوجه املقابل لكل وجه يف كل منهاتشكيل اجملسمات وحتديد ا
الرجوع إىل سؤال االمتحان ويطلب املعلم نقل الشبكة على ورق وقصها مث طيها ويطلب  -

 .لوجه قبعد ذلك تسمية الوجه املقابل ل
 جاابتالتحقق من اإل عن األسئلة املشاهبة مث يطلب منهمجابة يكلف املعلم الطلبة اإل -

  .بنقل االشكال على ورق وقصها مث طيها لتشكل مكعبا
يوجه اسئلة تتعلق بكل من هذه االشكال حبيث حيدد الطلبة الوجه املقابل لكل وجه من 

  .االوجه
  

 أسئلة مشاهبة
 الشبكة ادانه متثل شبكة مكعب ما وجه املربع الذي يقابل الوجه " أ " السؤال األول: 

 
    

 

 : ...اإلجابة: الوجه
 

 :اآلتيةيقابل الوجه س يف الشبكة ما وجه املربع الذي  :السؤال الثاين
 

 

 اإلجابة: الوجه: ...
 

 :اآلتيةيقابل الوجه ص يف الشبكة : ما وجه املربع الذي السؤال الثالث
                             

 
 اإلجابة: الوجه: ...

 أ
 ج
ه

 ب

 و

 د

 س ع ل
 ك م ص

 ص
 س

 و
 ز
 ج

 ع
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؟السؤال     
       

عمل أربعة  .وضع رامي قطعتني من البالط جبانب بعضهما من خالل مطابقة أضالعهما
 .أشكال خمتلفة كم هو مبني أدانه

 ؟ما الشكلني الذين هلما احمليط نفسه
  

                            
 

  
                                              

 
 "ب" و "د" (د "أ" و "ج" (ج "ج" و "د" (ب "أ" و "ب" (أ

 
           :النتيجة

 ٪18.4صحيحة هي إجابة عن السؤال  أجابوااملئوية للطلبة األردنيني الذين كانت النسبة 
 :كاآليت  األردنيني الطلبة إجاابت توزعت. ٪30.2يف حني بلغت النسبة الدولية 

 19.6)من الطلبة اختاروا البديل)أ ٪. 
 19.8)من الطلبة اختاروا البديل )ب ٪. 
 38.8٪ (من الطلبة اختاروا البديل )ج. 
 18.4٪ الصحيحةجابة البديل )د( وهي اإل من الطلبة اختاروا. 
 1.2 مإجاابهت٪ من الطلبة حذفوا. 
 2.2٪ من الطلبة مل يصلوا للسؤال. 

 

 

 نفسه احمليط ذات األشكال /اهلندسي الشكل حميط

 أ

 ب

 ج
 د
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 إرشادات عالجية
 .دراك الطلبة ملفهوم احمليطإيظهر من خالل النتائج عدم 

 امثلة بسيطة مثل : من الضروري البدء بتوضيح مفهوم حميط الشكل من خالل -
 ما حميط الشكل اجملاور اذا كانت االطوال معطاة ابلسنتيمرتات 

 
  ؟سم ، ما حميطه 5مثلث متساوي االضالع طول ضلعه 
  ؟سم ما حميط 10مربع طول ضلعه 
  سم ، ما حميطه  5سم ،  4سم ،  3مثلث اطوال اضالعه 
 سم  14 قطرها ما حميط الشكل اجملاور إذا علمت أنه يتكون من نصف دائرة

 سم؟ 7وعرضه  10ومستطيل طوله 
 
 :اآلتيةاالنتقال لسؤال االمتحان ومناقشته مع الطلبة من خالل طرح األسئلة  -

  ماذا تالحظ على أطوال أضالع الشكل الذي استخدم لتكوين األشكال األربعة 
توصل إىل أن الشكل مكون من أربعة أضالع )شبه منحرف فيه ضلعني 

 ني خمتلفتني يف الطول(متساويني وقاعدت
  إذا نظرت إىل الشكلني )ب( و)د( تالحظ أهنما يتكوانن من نسختان من شبه

املنحرف واهنما يشرتكان أبحد الضلعني املتساويني لذا فإن لكل منهما نفس 
 .ابلتايل فإهنما متساواين ابحمليطاألضالع و 

 :  أييتوإذا أردان أن نتحقق جرباي قم مبا 
  من الضلعني س وان طول القاعدة الكربى ص افرض أن طول كل

 والقاعدة الصغرى ع
 بناء على الفرضية احسب حميط كل شكل من األشكال األربعة 
 اطلب من الطلبة التعبري عن حميط كل شكل ويقارن بينها 
  ع 2س +4حميط الشكل )أ( هو 
 ع 2ص + 2س + 2( هو حميط الشكل )ب 

3  
4 

4 

4 

3 
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 ص 2س + 4( هو حميط الشكل )ت 
  ع2ص +2س + 2( هو )ثحميط الشكل 

وهكذا نتوصل إىل أن الشكلني )ب( و )د( هلما نفس احمليط من خالل العالقة 
 .اجلربية

  .يطلب من الطلبة حل األسئلة املشاهبة ومناقشتها -
 

 أسئلة مشاهبة
 ؟: أي األشكال اآلتية هلا احمليط نفسهالسؤال األول

                                                                 
 

  
  

 "ب" و "ج" (د "د" و "ب" (ج "ب" و "أ" (ب "ج"أ" و " (أ
 

 : أي األشكال اآلتية هلا احمليط نفسه؟السؤال الثاين
 

                                           
     

 "ب" و "أ" (د "ج" و "أ" (ج "ج" و "ب" (ب "د"أ" و " (أ
        

 ؟: أي األشكال اآلتية هلا احمليط نفسهالسؤال الثالث
                                                                  

 
 

  
 
 

 "ب" و "أ" (د "ج" و "ب" (ج "د" و "ب" (ب "د"أ" و " (أ
 

 ب أ
 د

 ج

 د ج ب أ

 أ ب
 ج د
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؟السؤال     
. يشكل انعكاسا لقمة املبىن املقابل هلاتقف حنان قرب بركة صغرية وميكنها أن ترى فيها 

 . كة الصغرية وينعكس بنفس الزاويةمع الرب  °خط الرؤية اخلاص هبا زاوية مقدارها ص

 
  ؟إذا كانت االرتفاعات واملسافات كم هو مبني يف الصورة ، ما ارتفاع املبىن

 م ----------------------: جابة اإل
 
 

           :النتيجة
 

بينما   ٪5.2صحيحة هي إجابة عن السؤال  أجابواكانت نسبة الطلبة األردنيني الذين 
 :كاآليت  األردنيني الطلبة إجاابت توزعت. ٪15.9كانت النسبة الدولية 

 83.2٪ السؤال بشكل صحيح عنجابة من الطلبة مل يستطيعوا اإل. 
 11.4٪  م مشطوبةإجاابهتمن الطلبة.  
 0.3٪ من الطلبة مل يصلوا للسؤال.  

 
 

 

 البناية ارتفاع: املثلثات تشابه
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 إرشادات عالجية
 راجع الطلبة بتشابه املثلثات  -
إذا كانت الزوااي متساوية )ويكفي  ؟اطرح عليهم أسئلة مثل مىت يكون املثلثني متشاهبني -

زوجني من الزوااي ، إذا كانت األضالع متناسبة )مثال النسبة بني ضلعني يف املثلث األول 
  (.تساوي النسبة بني ضلعني يف املثلث الثاين

 .حل أمثلة على التناسب وذكر الطلبة حبل تناسب )اجياد طرف النسبة اجملهول( -
  .املتشاهبة واكتب النسب بني األضالعارسم بعض املثلثات  -
 انقش سؤال الدراسة :  -

ابلنظر إىل املثلث الصغري جتد أنه قائم الزاوية وكذلك املثلث الكبري وهناك زاوية أخرى 
 يف املثلثني واستنتج أهنما متشاهبني  °قياسها ص

1.6اكتب التناسب بني األضالع : 

2
 = 

ع
20

 16حبل التناسب جتد أن ع =   
 .األسئلة املشاهبة وكلف الطلب قبل ذلك حبلها انقش -

 

 أسئلة مشاهبة
: ملعرفة ارتفاع برج وضع سيف مرآة على األرض ووقف حبيث متكن من رؤية السؤال األول

م وزاوية خط  40م وبعد املرآة عن الربج  4م وبعده عن املرآة  1.5قمة الربج إذا كان طوله 
 اوية. ما ارتفاع الربج؟مع املرآة وتنعكس بنفس الز  °الرؤية س

 
 
 
 
 
 
 

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

م4 م40   

م1.5 °س  °س   

فاع
الرت

 ا

 برج

 مرآة
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  :السؤال الثاين
يف الشكل اجملاور احسب طول الضلع س ، إذا كان الضلع املرسوم داخل املثلث يوازي 

 القاعدة واألطوال ابلسنتيمرتات.
 
 
 
 

 سم .............................اإلجابة:
 

 : السؤال الثالث
 احسب قاعدة املثلث الكبري ،علما أن االطوال ابلسنتيمرتات أدانهيف الشكل 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 سم .............................اإلجابة:
 
 
 
 

2 

2 
 س

5 

2 

2 
2 

4 
4 
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؟السؤال     

 
 يبنّي الرسم صندوقاا مستطيالا.

 ما الشكل الذي ميكن ثنيه لتكوين الصندوق املستطيل؟

 
 

           :النتيجة
بينما   ٪35.9الصحيحة هي جابة كانت النسبة املئوية للطلبة األردنيني الذين اختاروا اإل

 . ٪57.3كانت النسبة الدولية 
 :  كاآليتالطلبة على البدائل املختلفة   إجاابتتوزعت 
 29.7٪ )من الطلبة اختاروا البديل )أ. 
 16.4٪ )من الطلبة اختاروا البديل )ب. 
 16.3٪ ة اختاروا البديل )ج(من الطلب. 
 35.9من الطلبة اختاروا البديل )د( وهو البديل الصحيح ٪. 

 

 مستطيال صندوقا تكون اليت الشبكة/  األبعاد ثالثية ألشكال الشبكات
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 إرشادات عالجية
الطلبة يتبني أن نسبة كبرية من الطلبة اختاروا البديل )أ( والذي  جاابتمن خالل النظر إل

 . يعين عدم معرفة عدد أوجه الصندوقأوجه مما  5يتكون من 
 .6عدد األوجه للصندوق املغلق هي  بني للطلبة من خالل عرض صناديق خمتلفة أن -
 .هني متقابلني متطابقنيبني هلم أن كل وج -
أزواج من املستطيالت املتطابقة وإذا كانت  3على وضح أن الشبكة جيب أن حتتوي  -

 .ابقة ال تكون متجاورة على الشبكةهذه األزواج خمتلفة فإن األوجه املتط
  .كلف الطلبة برسم شبكات خمتلفة للصندوق املستطيل واطلب منهم تكوين الصندوق -
 اعرض شبكات جملسمات أخرى )مكعب، منشور ثالثي، هرم رابعي، هرم ثالثي( وبني -

 خصائص كل جمسم من حيث عدد األوجه وشكلها. 
 :من خالل مناقشة البدائل املختلفةانقش سؤال الدراسة  -

  أوجه لذا ال يصلح ألن يكون صندوق مغلق كما ان  5الشكل األول يتكون من
 .ن تكون متقابلةهناك وجهني متطابقني متجاورين وعند ثنيها ل

 ألزواج املتطابقة مجيعها لن تكون ا الشكل الثاين )ب( ال يصلح ألنه عند ثنيه
 .متقابلة

 هنما لن الشكل الثالث )ج( أيضا فيه زوج من األوجه املتطابقة متجاورين أي أ
 .يكوان متقابلني

  الشكل األخري هو الذي تنطبق عليه الشروط وميكنك أن تنسخ هذا الشكل
 . للتأكد من ذلك
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 أسئلة مشاهبة
 السؤال األول:

 
 ؟اشكال اآلتية ميكن ثنيها لتكوينهالرسم مكعبا مغلقا ، أي األيبني 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

   السؤال الثاين: 
 
 
 
 
 

 ؟يف الشكل أعاله ما لون الوجه الذي يقابل الوجه األزرق
 

 أخضر (د أزرق (ج برتقايل (ب أمحر (أ
 

 .شبكة ملنشور ثالثي : ارسمالسؤال الثالث
 
 

 ب( أ(

 د( ج(

 أصفر أخضر أمحر أزرق

 أبيض

 برتقايل
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؟السؤال     

 
 يف هذا الشكل، أ ب ج د شبه منحرف.

املثلثان "أ ن ب"  و  "ج ن د" متشاهبان. سّم زوج من الزوااي اليت جيب أن تكون متساوية 
 ألن هذين املثلثني متشاهبني.

 

 ......................اإلجابة:
 

           :النتيجة
 ٪5.3صحيحة هي إجابة عن السؤال  أجابواكانت النسبة املئوية للطلبة األردنيني الذين 

 :كاآليت  األردنيني الطلبة إجاابت توزعت .٪21.7بينما كانت النسبة الدولية 
 79.3٪ م غري صحيحةإجاابهتالطلبة كانت  من. 
 13.7٪ مإجاابهتاموا مبحاوالت مث شطبوا من الطلبة ق. 
 1.9٪ من الطلبة مل يصلوا للسؤال. 

 
 
 
 
 

 

 

 املتساوية الزوااي أزواج:  املتشاهبة املثلثات
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 إرشادات عالجية
الطلبة عدم قدرهتم على حتديد أزواج الزوااي املتساوية يف شبه  إجاابتنالحظ من خالل 

املنحرف ابلرغم من أن املعطيات تدل على أن املثلثني متشاهبني وابلرغم من أن الطالب 
ميكنه حتديد الزوااي املتساوية من خالل وجود قطعتني مستقيمتني وقاطع هلما أي أن الزوااي 

 ( متوازيني )من معطيات شبه املنحرفن املستقيمني متبادلة وجيب أن تكون متساوية أل
 لذا البد من مراجعة الطلبة يف موضوع تشابه املثلثات ومىت يكون املثلثني متشاهبني 

ذّكر الطلبة أنه إذا كانت الزوااي يف مثلثني متساوية فإن املثلثني متشاهبني والعكس  -
أزواج من الزوااي  3ي هناك صحيح أي أن إذا تشابه مثلثني فإن زواايمها متساوية أ

 املتساوية 
 راجع الطلبة مبوضوع الزوااي املتبادلة ومىت تكون هذه الزوااي متساوية  -
 ارسم أوضاع خمتلفة للزوااي املتبادلة مثل: -

 
 
 
 
 
 

 ارسم متوازي أضالع وبنّي أزواج الزوااي املتبادلة  -
انقش سؤال الدراسة واطرح اسئلة على الطلبة للتوصل إىل أزواج الزوااي املتساوية من  -

 خالل الشكل 
 اسأل الطلبة ما العالقة بني الزاوية  ز والزاوية و  -
 ما العالقة بني الضلعني ج د  و ب أ  -
 ما العالقة بني الزاويتني  ه  و ح  -
  .وأتكد من حلوهلمكلف الطلبة حل األسئلة املشاهبة. -
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 أسئلة مشاهبة
أ م د  الشكل أ ب ج د مستطيل ، سّم زوجني من الزوااي املتساوية يف املثلثنيالسؤال األول: 

 ب م ج   ،
 
 
 

 

 ......................اإلجابة:
 

 : أ ب ج د متوازي أضالع سّم مثلثني متشاهبني واذكر أزواج الزوااي املتساوية السؤال الثاين
 
 
 
 

 ......................اإلجابة:
 

 .ل م يوازي ص ع أدانهيف الشكل السؤال الثالث: 
 سّم مثلثني متشاهبني واذكر سبب التشابه وأزواج الزوااي املتساوية

 
 
 
 
 
 

 ......................اإلجابة:
 
 

 د

 ب

 أ

 ج

 م

 أ

 ج

 د

 ب

 ل م

 ص ع

 س
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؟السؤال     
 سؤال مشابه:

 
 إن هذين املثلثني متشاهبني.

 ؟ما قيمة س
 
 
 
 
 

 12 (د 20 (ج 22 (ب 28.2 (أ
 

           :النتيجة
الصحيحة يف سؤال مشابه هي جابة للطلبة األردنيني الذين اختاروا اإلكانت النسبة املئوية 

 .٪20.4بينما بلغت النسبة الدولية  11.4٪
 :  كاآليتعلى البدائل املشاهبة   األردنيني الطلبة إجاابتتوزعت 
 8.3٪  ا النسبة بني األضالع بشكل عكسي(من الطلبة اختاروا البديل )أ( )كتبو. 
 20.6٪ الفرق بني األضالع وليس  من الطلبة اختاروا البديل )ب( )حسبوا

 .النسبة(
 11.4٪ )اختاروا البديل الصحيح )ج. 
 56٪  أن األضالع متساوية يف املثلثني(من الطلبة اختاروا البديل )د( )اعتقدوا. 
 3٪  م مشطوبةإجاابهتمن الطلبة كانت. 

 
 

 

 املتشاهبني املثلثني أحد يف جمهول ضلع إجياد/  املثلثات تشابه

 24 س

ه
  

°100 

12 
°100 10 

ه
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 إرشادات عالجية

من نصف  أكثرقد خيلط الطلبة بني مفهوم تشابه املثلثات وتطابق املثلثات وقد لوحظ أن 
 .الطلبة اعتقدوا أن تشابه املثلثني يعين تساوي األضالع

تصغري شكل بنسبة معينة ومثال على ذلك الصور أو بنّي للطلبة أن التشابه يشبه تكبري  -
 .ظ على الشكل نفسه وابلنسب نفسهافعند تكبري صورة ختتلف أبعاد الصورة ولكن حتاف

  متشاهبان ألن  12،  8واملستطيل الذي بعديه  6،  4مثال املستطيل الذي بعديه
 النسبة بني البعدين بقيت اثبتة.

 ذّكر الطلبة بشروط تشابه املثلثني وهي :  -
  إذا تساوت مجيع الزوااي 
  إذا كانت النسبة بني ضلعني يف املثلث األول تساوي النسبة بني ضلعني مناظرين

 هلما يف املثلث الثاين وكانت الزاويتني بينهما متساويتني 
  إذا كانت النسب بني األضالع الثالث املتناظرة متساوية 
  بني أي زوجني من املثلثات متشاهبني 

 
 
 
 
 
 انتقل للسؤال املشابه وانقشه مع الطلبة  -
 كلف الطلبة حل األسئلة املشاهبة. -
 
 
 
 

6 4 

8 

2 
4 

3 

5 

4 
7 

4 
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 أسئلة مشاهبة

 : هذين املثلثني متشاهبني.السؤال األول
 ؟ما قيمة س

 
 
 

  

 96 (د 20 (ج 8 (ب 32 (أ
 

 .هذين املثلثني قائمي الزاوية و متشاهبني: السؤال الثاين
  ؟الزاويتني املشار اليهما متساويتني ،ما قيمة س 

 
 

  
 
 

 16 (د 5 (ج 13 (ب 15 (أ
 

 .: هذان املثلثان متشاهبنيؤال الثالثسال
 ما قيمة س؟ 

 
 
 

 150 (د 25 (ج 100 (ب 50 (أ
 

4 

5 1
2 

 س

50° 
9 

6 
3 

2 
 °س

24 16 

32 

°100 
6 

°100 
4 

 س
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؟السؤال     
 سؤال مشابه:

 .2سم 36سم ومساحته  26ارسم مستطيال حميطه 

 
 
 

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

 :كاآليت  األردنيني الطلبة إجاابت توزعت. ٪29.9بينما بلغت النسبة الدولية  6.3٪
 4.6٪  (بشكل جزئي )احمليط صحيح ولكن املساحة غري املطلوبة أجابوامن الطلبة. 
 4.5٪  بة ولكن احمليط ليس كما أيضأ بشكل جزئي )املساحة املطلو  أجابوامن الطلبة

 .(هو مطلوب
 63.9٪  م غري صحيحةإجاابهتمن الطلبة كانت. 
 20٪ من الطلبة حماوالت مشطوبة. 

  
 

 
 

 

 وحميطه مساحته معطى مستطيل رسم /واحمليط املساحة
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 عالجيةإرشادات 
عن السؤال مما يشري إىل أن هناك ضعف شديد جابة املالحظ أن معظم الطلبة مل يستطيعوا اإل

  .مبفهوم املساحة واحمليط
وّضح للطلبة معىن املساحة واحمليط وزودهم أبمثلة توضح هذين املفهومني مثل أن تطلب  -

منهم رسم بعض األشكال على شبكة من املربعات وحساب مساحة الشكل الذي مت رمسه 
 بعّد املربعات داخله ، مث اطلب منهم حساب حميط الشكل 

 : اآلتيةاطرح األسئلة  -
 ملستطيل؟ما الصيغة اليت تعرب عن مساحة ا  
 ؟ما لصيغة اليت تعرب عن حميط املستطيل 
  ؟سم ، ما مساحته ، وما حميطه 8سم وعرضه  6إذا كان طول مستطيل  

 انقش السؤال املشابه لسؤال الدراسة :  -
  2 سم 36املساحة = 

 ولكن إذا كان  12×  3أو  9× 4أو   18×  2أو   6×  6=  36
  13سم هذا يعين أن الطول + العرض =  26احمليط = 

وحاصل  13جمموعهما  9،  4الحظ أن  ؟13ي من األطوال السابقة جمموعها أ
  36ضرهبما 

  4وعرضه  9أي أن املستطيل املطلوب رمسه طوله 
 كلف الطلبة حل األسئلة املشاهبة -
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 أسئلة مشاهبة
  .2سم 32ومساحته  سم 24 ارسم مستطيال حميطهالسؤال األول: 

 
 

إذا كانت أبعاده أعداد  ، ما القيم املمكنة حمليطه2سم 120: مستطيل مساحته السؤال الثاين 
 ؟صحيحة

 

  .....................:اإلجابة
 

سم ، ما القيم املمكنة ملساحته إذا كانت أبعاده أعداد  18: مستطيل حميطه السؤال الثالث
 صحيحة؟

  

 .....................:اإلجابة
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؟السؤال     
 سؤال مشابه: 

  
 
 

 ؟طويت قطعة من الورق مستطيلة الشكل من زاوية كما هو مبني يف الشكل ما قيمة س
 .....................:اإلجابة

 

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

 :كاآليت  األردنيني الطلبة إجاابت توزعت .٪27.4٪ بينما بلغت النسبة الدولية 13
 25.9٪  الصحيحةجابة م غري صحيحة ولكن قريبة من اإلإجاابهتمن الطلبة كانت. 
 51.0 م غري صحيحةإجاابهت٪ من الطلبة كانت. 
 8.7٪  م مشطوبةإجاابهتمن الطلبة كانت. 
 1.3٪ من الطلبة مل يصلوا للسؤال. 

 

 إرشادات عالجية
يالحظ من النتائج أن الطلبة مل يعتادوا على مثل هذه األسئلة العملية لذا ينصح بتدريب 

 الطلبة على تطبيق امثلة عملية لتسهل عليهم فهمها 
احضر أوراق للطلبة واطلب منهم طيها لتبني هلم ان الورقة عند طيها حتصل على زاويتني  -

 متطابقتني 
  °180ذّكر الطلبة أن جمموع الزوااي اليت تقع على خط مستقيم =  -
 كلف الطلبة حل األسئلة املشاهبة. -
 اطلب منهم تطبيق األسئلة على ورق والتأكد من النتائج  -

 الزوااي بني العالقات
 مستقيم خط على معلومة لزاوية جماورة جمهولة زاوية حساب 

°س  
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 أسئلة مشاهبة
 : السؤال األول

 
 
 

  
  .طويت قطعة من الورق مستطيلة الشكل من زاوية واحدة كما يف الشكل أعاله

 ما قيمة س؟
 .....................:اإلجابة

 
 : السؤال الثاين

 
 
 
 

 ما قيمة س؟ .طويت قطعة ورق مثلثية من رأس املثلث كما يف الشكل أعاله
 .....................:اإلجابة

 
 : السؤال الثالث

 
 
 

 

 ؟ ما قيمة س .كما يف الشكل أعاله  طويت ورقة مستطيلة
  .....................:اإلجابة

 

40° 

 °س

 °س
50° 

°70 
°س  
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؟السؤال     
 سؤال مشابه:

 املثلث ع س ل ، واملثلث ع س ص متطابقان.

 
 أن املنطقتني املظللتني متساويتني يف املساحة.يقول سعد 

 فسر ملاذا سعد على حق.
 ميكنك وضع عالمات على الشكل ملساعدتك يف التفسري.

 

           :النتيجة
،  ٪0.8صحيحة عن سؤال مشابه إجابة  أجابوابلغت النسبة املئوية للطلبة األردنيني الذين 

 .٪5.8الصحيحة  جاابتالنسبة الدولية لإلوبلغت 
 :كاآليت  األردنيني الطلبة إجاابت توزعت
 0.8 صحيحة.إجابة ٪ أجاب 
 1.1٪  .تقسيم املربع الكبري إىل مربعات مث عد املربعات يف كل منطقة 
 75.1 أو ممسوح، أو مبا يف ذلك حل مشطوب، )غري صحيحة إجابة ٪ كتب أية

 .مع املطلوب(حل ال يتفق أو ، مقروءةغري أو  -خرابيش -خطوات مشوشة
 21.8حذف السؤال ٪. 
 1.2مل يصل إىل السؤال ٪. 

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

 

 منحنيني بني حمصورة  منطقة مساحة /التطابق



  

437 

 إرشادات عالجية
سواء على مستوى كافة الدول املشاركة يف  يالحظ تدين نسبة من أجاب عن السؤال

(، كما إن نسبة من ترك السؤال من الطلبة ٪0.8)على مستوى األردن أو ( ٪5.8االختبار)
الصحيحة رمبا جابة أي حوايل مُخس الطلبة ، إن تدىن نسب اإل ٪21.8األردنيني بلغت

إهنم ال يستطيعون حساب أو يعود إىل أن الطلبة مل ينتبهوا إىل العالقة املوجودة بني املنطقتني، 
 متنوعة جيب أن يرتافق مع : أسئلة مشاهبةمناقشة مساحة مثلث قائم الزاوية. إن 

 مناقشة الطلبة مبساحة املثلث بصورة عامة ومساحة املثلث القائم الزاوية بشكل خاص. -
تعويد الطلبة وتوجيهيهم للنظر إىل الشكل بصورة عامة، إذ ميكن للطلبة إكمال الشكل   -

 .كمستطيل، ومثلثات متطابقة متساوية يف املساحة.
 املشار إليها سابقا. جراءات العامة يف التدريساإلتطبيق  -
 

 أسئلة مشاهبة
 متطابقتني.السؤال األول : يف الشكل املثلث ع س ص ، واملثلث ع ل ص 

 
 

 يقول أمين أن املنطقتني املظللتني متساويتني يف املساحة.
 فسر ملاذا أمين على حق.

 ميكنك وضع عالمات على الشكل ملساعدتك يف التفسري
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 السؤال الثاين: املثلث ع س ص ، واملثلث س ل ص متطابقان.
 

 
 تقول سارة أن املنطقتني املظللتني متساويتني يف املساحة.

 فسر ملاذا سارة على حق.
 ميكنك وضع عالمات على الشكل ملساعدتك يف التفسري

 
 ص ع ل مستطيل، ه  منتصف س ص.س السؤال الثالث: 

 
 س ه  ل تساوي مساحة املثلث ه  ص ع تقول مريفت أن مساحة املثلث

 فسر ملاذا مريفت على حق.
 ميكنك وضع عالمات على الشكل ملساعدتك يف التفسري
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؟السؤال     

 

 "فو " "طتبنّي الشبكة نقطتني، "
 "ط" و "ف"؟أي نقطة تقع على مسافة متساوية من النقطتني 

 

 (2،  2) (د (5،  3) (ج (4 ، 4) (ب (8،  7) (أ
 

           :النتيجة
، ٪ 42.5الصحيحة عن السؤال جابة بلغت النسبة املئوية للطلبة األردنيني الذين اختاروا اإل

 ٪.49.1الصحيحة  جاابتالنسبة الدولية لإلوبلغت 
 :كاآليتعلى البدائل املشاهبة  الطلبة األردنيني  إجاابتتوزعت 
 42.5اختار )أ( البديل الصحيح ٪. 
 20.1)اختار )ب ٪. 
 23.2)اختار )ج ٪. 
 10.1.)اختار )د ٪ 
 2.7حذف السؤال ٪. 
 1.4مل يصل إىل السؤال ٪. 

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

 

 نقطتني من متساويني بعدين على نقطة/  نقطتني بني املسافة
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 إرشادات عالجية
تطبيق قانون البعد بني نقطتني والذي يتضمن : طرح، وتربيع، ومجع، وتعيني جابة تتضمن اإل

من هذه  أو أكثراجلذر الرتبيعي، ولعل نسبة من الطلبة األردنيني يعانون من ضعف يف واحد 
 العناصر ، وعند مناقشة أسئلة مشابه يتم الرتكيز على:

 طرح األعداد الصحيحة من خالل مناقشة أمثلة عددية. -
 مربع عدد من خالل مناقشة أمثلة عددية.حساب  -
 مجع األعداد من خالل مناقشة أمثلة عددية. -
 تعيني اجلذر الرتبيعي من خالل مناقشة أمثلة عددية. -
تشجيع الطلبة إلجراء بعض العمليات ذهنيا مثل: مربع عدد، واجلذر الرتبيعي لعدد،  -

 واجلمع ،والطرح
 ر إليها سابقا.املشا اإلجراءات العامة يف التدريستطبيق  -
 

 أسئلة مشاهبة
 السؤال األول:

 
 

  تبني الشبكة النقطتني ع و ل.
 أي نقطة تقع على مسافة متساوية من النقطتني ع و ل؟

    

 (2،  1) (د (1،  2) (ج (9 ، 5) (ب (4،  3) (أ
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  السؤال الثاين:

 
 تبني الشبكة النقطتني ع و ل.

 أي نقطة تقع على مسافة متساوية من النقطتني ع و ل؟
 

 (3،  1) (د (2،  2) (ج (6 ، 6) (ب (4،  4) (أ
 

 السؤال الثالث:

 
 

 تبني الشبكة النقطتني ع و ل.
 أي نقطة تقع على مسافة متساوية من النقطتني ع و ل؟

 

 (2،  2) (د (10،  10) (ج (6 ، 6) (ب (4،  4) (أ
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؟السؤال     

 
 سم، "أ د" = "ب ج".16"ج د" = سم، 10أ ب ج د شبه منحرف فيه "أ ب" = 

 سم. ما حميطه؟4البعد بني الضلعني املتوازيني "أ ب"  و  "ج د" هو 
 

 سم 30 (د سم 32 (ج سم 34 (ب سم 36 (أ
  

 

           :النتيجة
،  ٪24.8صحيحة عن السؤال إجابة  أجابوابلغت النسبة املئوية للطلبة األردنيني الذين 

 .٪32.2الصحيحة  جاابتالنسبة الدولية لإلوبلغت 
 :كاآليتعلى البدائل املشاهبة  الطلبة األردنيني  إجاابتتوزعت 
 24.8اختار )أ( البديل الصحيح ٪. 
 24.5 ٪)اختار )ب. 
 15.8)اختار )ج ٪. 
 30.9.)اختار )د ٪ 
 3.1حذف السؤال ٪. 
 0.9مل يصل إىل السؤال ٪. 

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

 
 

 

 احمليط على مسألة حل/  الشكل حميط
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 إرشادات عالجية
السؤال تطبيق نظرية فيثاغورس، ومفهوم احمليط ، ومجع أعداد، والظاهر أن إجابة تتضمن 

نسبة ال ابس فيها من الطلبة يعانون من ضعف يف بعض هذه العناصر، ومثة مالحظة أخرى 
من اختار اجلواب الصحيح بة ٪( تقارب نس24.5ن نسبة من اختار البديل ب )أ

إن تكثيف التدريبات  ؟٪(، فهل نسبة من الطلبة ال يستطيعون مجع أعداد صحية24.8)
 على مثل هذا السؤال جيب أن يرتافق مع:

 مناقشة الطلبة يف مفهوم احمليط وحسابه من خالل أمثلة عددية. -
 .مناقشة الطلبة بنظرية فيثاغورس من خالل أمثلة -
 أبمثلة ملربع عدد وجذره الرتبيعيمناقشة الطلبة  -
 املشار إليها سابقا. اإلجراءات العامة يف التدريستطبيق  -

 

 أسئلة مشاهبة
 :السؤال األول

 
 سم. 9سم ، ص ع=  6سم، س ل =  4فيه س ص =  س ص ع ل شبه منحرف

 ما حميطه؟
 

 سم 20 (د سم 24 (ج سم 28 (ب سم 35 (أ
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 السؤال الثاين:

 
 

 سم. 5سم ، ص و =  4سم، ل و =  8س ل = س ص ع ل متوازي أضالع فيه 
 ما حميطه؟

 سم 16 (د سم 17 (ج سم 24 (ب سم 26 (أ
 

 السؤال الثالث:

 
 سم. 8سم، ص م=  6س ص ع ل ك شكل مخاسي منتظم فيه س م = 

 ما حميطه؟
 

 سم 50 (د سم 48 (ج سم 40 (ب سم 30 (أ
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؟السؤال     
 

 مربع معاا؟أي شكلني يناسبان لتكوين 
 

 4و  2 (د 3و  2 (ج 3و  1 (ب 2و  1 (أ
 
 

           :النتيجة
، ٪ 15.1الصحيحة عن السؤال جابة بلغت النسبة املئوية للطلبة األردنيني الذين اختاروا اإل

 ٪.39.2الصحيحة  جاابتة الدولية لإلالنسبوبلغت 
 :كاآليتعلى البدائل املشاهبة  الطلبة األردنيني  إجاابتتوزعت 
 41.0تار )أ(٪ اخ. 
 24.8)اختار )ب ٪. 
 15.1 )البديل الصحيح٪ اختار )ج. 
 16.9.)اختار )د ٪ 
 1.3حذف السؤال ٪. 
 1.0مل يصل إىل السؤال ٪. 

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

 

 شكل تركيب / األبعاد ثنائية األشكال
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 إرشادات عالجية
دون النظر إىل خصائص املربع ، ومن هذه رمبا أجاب معظم الطلبة عن هذا السؤال 

اخلصائص تساوي أضالعه، وهذا ما ينطبق على من اختار البدائل عدا البديل الصحيح ، 
تكون عن طريق عد الوحدات وال توجد فيها عمليات حسابية. لذا فعند جابة علما أبن اإل

 يفضل: أسئلة مشاهبةمناقشة 
 مناقشة الطلبة خبصائص املربع. -
 يكمالن شكلني عن البحث على تقوم واليت السؤال عن اإلجابة بطريقة لطلبةا مناقشة -

 .خصائصه ضوء يف مربع لتشكيل بعضهما
 املشار إليها سابقا. اإلجراءات العامة يف التدريستطبيق  -
 
 

 

 أسئلة مشاهبة
 هذه أربعة أشكال على الشبكة السؤال األول:

 أي شكلني يناسبان لتكوين مربعا معا؟
 

 
 
 

 3و  1 (د 4و  3 (ج 4و  2 (ب 3 و 2 (أ
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 :السؤال الثاين
 هذه أربعة أشكال على الشبكة 

 أي شكلني يناسبان لتكوين متوازي أضالع معا؟
 

 
 

 3و  1 (د 4و  2 (ج 2و  1 (ب 3و  2 (أ
 

 
 :السؤال الثالث

 هذه أربعة أشكال على الشبكة
 أي شكلني يناسبان لتكوين مستطيل معا؟

 

 
 

 3و  1 (د 4و  3 (ج 2و  1 (ب 3و  2 (أ
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؟السؤال     
 :سؤال مشابه

            

 

 

 مكعبا متطابقا. 27ميكن لزيد ملء الصندوق أ ب  
 ميكن لزيد ملء الصندوق ب ابملزيد من املكعبات املتطابقة.

 كم عدد املكعبات اليت حيتاجها زيد مللء الصندوق ب؟ 
 

 432 (د 160 (ج 128 (ب 54 (أ
 

           :النتيجة
٪ 8.1الصحيحة عن سؤال مشابهجابة بلغت النسبة املئوية للطلبة األردنيني الذين اختاروا اإل

 ٪.22.0الصحيحة  جاابتة الدولية لإلالنسب، وبلغت 
 :كاآليتعلى البدائل املشاهبة  الطلبة األردنيني  إجاابتتوزعت 
 51.6)اختار )أ ٪.  
 22.4)اختار )ب ٪. 
 16.1)اختار )ج ٪. 
 8.1اختار )د( البديل الصحيح ٪. 
 1.0حذف السؤال ٪. 
 0.7مل يصل إىل السؤال ٪. 

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

 

 صندوق مللء املكعبات عدد حساب/احلجوم

سم 24  

سم 72  

8 
سم 

 الصندوق أ

سم 48  

س32

سم 144  

 الصندوق ب
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 إرشادات عالجية
السؤال عدة عمليات : ضرب، وقسمة، وحساب اجلذر التكعييب، وعدد إجابة تتضمن 

إدراك عالقة أو املكعبات، ورمبا حتليل عدد إىل عوامله، ومن مث تكوين عدد مكعب كامل، 
  -ضعف الصندوق الصغري 16بني حجم الصندوقني_ الصندوق الكبري يف هذا السؤال = 

منها ولذا تدعو احلاجة إىل مناقشة  أو أكثربة ال يتقن عملية والظاهر أن عددا كبريا من الطل
 أسئلة مشابه والرتكيز على:

 عملية ضرب األعداد وقسمتها وقبل ذلك حقائق الضرب. -
 حجم املكعب وحجم متوازي املستطيالت. -
 مكعب العدد واجلذر التكعييب لعدد. -
للمساعدة يف حله  توجيه الطلبة ومساعدهتم على إجياد عالقة بني معطيات السؤال -

حجم الصندوق الصغري، ×  16بسرعة، يف هذا السؤال : حجم الصندوق الكبري = 
 مكعبا صغريا. 432=  27×  16وابلتايل فإنه يسع 

 تعويد الطلبة على حل األسئلة بعدة طرق إن أمكن -
 املشار إليها سابقا. اإلجراءات العامة يف التدريستطبيق  -

 

 أسئلة مشاهبة
  :السؤال األول

 

 
 

 

  مكعبا متطابقا. 9ميكن لعون ملء الصندوق أ ب  
 ميكن لعون ملء الصندوق ب ابملزيد من املكعبات املتطابقة.

 كم عدد املكعبات اليت حيتاجها عون مللء الصندوق ب؟
 

 36 (د 45 (ج 64 (ب 144 (أ

سم  10  

سم16  

سم  18  

سم  18  

سم  8  

سم  4  
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 السؤال الثاين:

 

 

 
 مكعبا متطابقا. 24ميكن هلاشم ملء الصندوق أ ب  

 ميكن هلاشم ملء الصندوق ب ابملزيد من املكعبات املتطابقة.
 كم عدد املكعبات اليت حيتاجها هاشم مللء الصندوق ب؟

 

 3000 (د 552 (ج 576 (ب 125 (أ
 

  :السؤال الثالث

 

 

 
 مكعبا متطابقا. 108ملء الصندوق أ ب  ميكن لفيصل 

 ميكن لفيصل ملء الصندوق ب ابملزيد من املكعبات املتطابقة.
 كم عدد املكعبات اليت حيتاجها فيصل مللء الصندوق ب؟

 

 1032 (د 972 (ج 864 (ب 756 (أ
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؟السؤال     
 سؤال مشابه:

 
 نفسه من جهاته األربع.الشكل الظاهر للمجسم أعاله هو 

  ما عدد املكعبات الصغرية يف اجملسم؟
 

 196 (د 140 (ج 56 (ب 28 (أ
 

           :النتيجة
 الصحيحة عن سؤال مشابهجابة بلغت النسبة املئوية للطلبة األردنيني الذين اختاروا اإل

 ٪.69.4الصحيحة  جاابتالنسبة الدولية لإل ٪، وبلغت47.7
 :كاآليتعلى البدائل املشاهبة  الطلبة األردنيني  إجاابتتوزعت 
 10.1)اختار )أ ٪. 
 22.3)اختار )ب ٪. 
 47.7اختار )ج( البديل الصحيح ٪. 
 16.9)اختار )د ٪. 
 2.1حذف السؤال ٪. 
 1.0مل يصل إىل السؤال ٪. 

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

 

 

 جمسما تشكل قطع عدد - اجملسمات
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 إرشادات عالجية
 أو ، والضرب، اجلمع على تقوم أخرى طريقة توجد ولكنميكن حل هذا السؤال ابلعد، 

 طريقة وهذه( 2+  4+  6+  8)×  7 النحو على حيل فالسؤال اجلمع، على الضرب توزيع
املشابه فرصة ، ويوفر السؤال واألسئلة  تفكريه تنظيم هو الطالب حيتاجه وما. تنظيم إىل حتتاج

 لذلك، وعند مناقشة أسئلة مشاهبة يتم:
 تنظيم التفكري(.)توجيه الطلبة للعد بطريقة منظمة -
 املشار إليها سابقا. اإلجراءات العامة يف التدريستطبيق  -

 

 أسئلة مشاهبة
 :السؤال األول

 
 
 

  الشكل الظاهر مكون من مكعبات صغرية رتبت كما يبدو يف الشكل.
 يف الشكل؟ ما عدد املكعبات

 

 75 (د 60 (ج 45 (ب 15 (أ
 

 :السؤال الثاين

 
 الشكل الظاهر مكون من مكعبات صغرية رتبت كما يبدو يف الشكل.

 ما عدد املكعبات يف الشكل؟
 

 30 (د 42 (ج 60 (ب 120 (أ
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 :السؤال الثالث

 
 

 الشكل الظاهر مكون من بروايز صور رتبت كما يبدو يف الشكل.
 يف الشكل؟  □ ما عدد الربوايز

 

 49 (د 96 (ج 106 (ب 112 (أ
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؟السؤال     
 سؤال مشابه:

 
أ  مث ينعكس عرب   ةيف اجتاه عكس عقارب الساعة حول النقطدرجة  90 عيدور الشكل 

 ؟عاحملور ص ، ما الشكل الذي يبني املوقع اجلديد للشكل 
  

 4 (د 3 (ج 2 (ب 1 (أ
 

           :النتيجة
 الصحيحة عن سؤال مشابهجابة املئوية للطلبة األردنيني الذين اختاروا اإل بلغت النسبة

 ٪.30.7الصحيحة  جاابتالنسبة الدولية لإل ، وبلغت٪ 19.8
 :كاآليتعلى البدائل املشاهبة  الطلبة األردنيني  إجاابتتوزعت 
 13.0)اختار )أ ٪. 
 24.4)اختار )ب ٪. 
 41.0)اختار )ج ٪. 
 19.8 الصحيح٪ اختار )د( البديل. 
 1.2حذف السؤال ٪. 
 0.7مل يصل إىل السؤال ٪. 

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

 

 ودوران انعكاس/  اهلندسية التحويالت
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 إرشادات عالجية
السؤال تركيب حتولني هندسيني معا، والظاهر أن الطلبة مل يتابعوا التحولني إجابة تتضمن 

معا، كم أن فرص تعرض الطلبة ملثل هذا السؤال قد تكون قليلة فرمبا تعودوا على رسم حتويل 
ت النتائج متدنية. واالقرتاح هو مبناقشة اءتركيب حتولني هندسيني له، لذا جأو لشكل ما 

 :أييتكيز على ما أسئلة مشاهبة مع الرت 
لذي ميثل شكال وقع عليه حتويل هندسي امناقشة أسئلة يطلب من الطلبة حتديد الشكل  -

 واحد، وذلك ليألف الطلبة مثل هذا السؤال.
االنتقال ملناقشة أسئلة تتضمن حتديد الشكل النهائي الذي ميثل شكال وقع عليه تركيب  -

 كمرحلة اثنية.  أو أكثرحتولني 
 املشار إليها سابقا. اإلجراءات العامة يف التدريستطبيق  -
 

 أسئلة مشاهبة
 :السؤال األول

ميثل الشكل املرسوم انعكاس الشكل ع يف س مث انعكاسه يف ص، ما الشكل الذي ميثل 
 املوقع اجلديد للشكل ع؟

 
  

 4 (د 3 (ج 2 (ب 1 (أ
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 :السؤال الثاين

 احملور عرب ينعكس مث ب  النقطة حول 90 بزاوية الساعة عقارب اجتاه يف س الشكل يدور
 س؟ للشكل اجلديد املوقع يبني الذي الشكل ما ، ص

 
 

 4 (د 3 (ج 2 (ب 1 (أ
 

 السؤال الثالث: 
وحدات مث انعكاس يف ص، ما املوقع اجلديد للشكل  5 إىل األعلىمت سحب الشكل ع 

 ع؟

 
 

 4 (د 3 (ج 2 (ب 1 (أ
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؟السؤال     
 مشابه:سؤال 

 

 

املكعب أعاله مكوان من مكعبات صغرية، مت تلوين سطح املكعب الكبري ابللون األزرق، 
فأصبح لدينا مكعبات صغرية لون وجه واحد هلا ابللون األزرق، ومكعبات لون هلا وجهان 

أوجه ابللون األزرق. واملكعب الصغري املوجود يف وسط   3ابللون األزرق، ومكعبات لون هلا 
 مل يُلون. كل وجه

 أكمل اجلدول اآليت:

 عدد املكعبات الصغرية عدد األوجه امللّونة
  صفر

1  
2  
3  

 
 

 

 

 مكعب أوجه عدد – األبعاد ثالثية اشكال
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           :النتيجة
، ٪ 1.6صحيحة عن سؤال مشابه إجابة  أجابوابلغت النسبة املئوية للطلبة األردنيني الذين 

 ٪.13.7الصحيحة  جاابتولية لإلالنسبة الدوبلغت 
 :كاآليتالطلبة األردنيني   إجاابتتوزعت 
 1.6 صحيحة. جاابتكل اإل  –صحيحة إجابة ٪ أجاب 
 37.9 ٪ واحدة صحيحة.إجابة 
 53.4 أو ممسوح، أو مبا يف ذلك حل مشطوب، )غري صحيحة إجابة ٪ كتب أية

 .حل ال يتفق مع املطلوب(أو ة، وءغري مقر أو  -خرابيش -خطوات مشوشة
 6.4حذف السؤال ٪. 
 0.7 السؤال٪ مل يصل إىل. 

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

 إرشادات عالجية
عن السؤال بصورة صحيحة، جابة يبدو أن قدرة كثري من الطلبة على التخيل مل تسعفهم لإل

إىل جانب أن فكرة السؤال قد تبدو جديدة عليهم. لذا مع مناقشة أسئلة مشابه جيب مراعاة 
 :أييتما 
تشكيل مكعب كبري من عدد من املكعبات وطالء سطحه، وطرح السؤال الوارد أعاله  -

لونة، على الطلبة، مث تفكيك املكعب وتصنيف املكعبات الصغرية حسب عدد األوجه امل
 م من النتائج اليت سيتم احلصول عليها من التصنيف.إجاابهتوالطلب إىل الطلبة مقارنة 

البدء أبسئلة بسيطة من حيث عدد املكعبات لتكن البداية بعدد بسيط من املكعبات مث  -
 زايدة عددها.

 املشار إليها سابقا. اإلجراءات العامة يف التدريستطبيق  -
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 أسئلة مشاهبة
 :األولالسؤال 

 
صنع املكعب أعاله من مكعبات صغرية  مت طالء السطح اخلارجي للمكعب الكبري ابللون 

األصفر. فأصبح لدينا مكعبات صغرية لون وجه واحد هلا ابللون األصفر، ومكعبات لون هلا 
 أوجه ابللون األصفر.  3وجهان ابللون األصفر ، ومكعبات لون هلا 

  أكمل اجلدول اآليت:
 

 عدد املكعبات الصغرية األوجه امللّونةعدد 
  صفر

1  
2  
3  
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 :الثاين السؤال

 
صنع املكعب أعاله من مكعبات صغرية  مت طالء السطح اخلارجي للمكعب الكبري ابللون 

. فأصبح لدينا مكعبات صغرية لون وجه واحد هلا ابللون األمحر ، ومكعبات لون هلا األمحر
 . األمحرأوجه ابللون  3وجهان ابللون األمحر ، ومكعبات لون هلا 

 
 أكمل اجلدول اآليت:

 
 عدد املكعبات الصغرية عدد األوجه امللّونة

  صفر
1  
2  
3  
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 :السؤال الثالث

 
صنع املكعب أعاله من مكعبات صغرية  مت طالء وجهني متقابلني ابللون األمحر، ووجهني 

 اآليتمتقابلني ابللون األزرق، والوجهني املتقابلني األخريين ابللون األصفر. أكمل اجلدول 
 اخلاص أبوان املكعبات الصغرية

 العدد ألوان املكعبات الصغرية
  واحد نمكعبات ُلونت بلو 

  ُلونت بلوننيمكعبات 
  مكعبات ُلونت بثالثة
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 واالحتمال البياانت
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

واالحتمال  البياانت  
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 ةف  ر  ع  م  /واالحتمال البياانت
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؟السؤال     
 بنتا حول عدد ساعات استخدامهم لألجهزة اإللكرتونية يوميا.  15ولدا و  15سأل أمحد 

 
 عدد الساعات الكلي عدد ساعات استخدام األجهزة اإللكرتونية يوميا 

،  4،  4، 4، 4، 4، 3، 3، 3، 3، 3، 3، 3، 2،  2 األوالد
5 

50 

 36 5،  4، 4،  3، 3، 3، 2، 2،2،2،2،2، 1، 0،1 البنات
 

 ؟حول بياانته هي الصحيحة اآلتيةأي من العبارات 
  إن متوسط بياانت البنات أكرب من متوسط بياانت األوالد (أ

  إن وسيط بياانت البنات أكرب من وسيط بياانت األوالد (ب
  إن منوال بياانت األوالد أكرب من منوال بياانت البنات (ج

  مدى بياانت األوالد أكرب من مدى بياانت البنات إن (د
 

           :النتيجة
بينما   ٪35.4كانت النسبة املئوية للطلبة األردنيني الذين اختاروا البديل الصحيح هي 

 .٪51كانت النسبة الدولية 
  :أييت اعلى البدائل املختلفة كم األردنيني الطلبة إجاابتتوزعت 
 11.3٪  ا البديل )أ(من الطلبة اختارو. 
 12.6٪ )من الطلبة اختاروا البديل )ب. 
 35.4٪  وا البديل )ج( وهو البديل الصحيحمن الطلبة اختار. 
 35.2(٪ من الطلبة اختاروا البديل )د. 
 2.7٪  م مشطوبةإجاابهتمن الطلبة. 
 2.7٪ من الطلبة مل يصلوا للسؤال. 

 

 املقاييس بني املقارنة/  املركزية النزعة مقاييس
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 إرشادات عالجية

يعاين معظم الطلبة من صعوبة قراءة البياانت ، ويبدو أهنم غري قادرين على حساب املتوسط 
لذا فإن عالج  املفاهيم، هذه معاين يدركون ال أهنم أو والوسيط واملنوال واملدى ملفردات بسيطة

 هذه املشكلة يتم عن طريق تذكري الطلبة بطريقة حساب كل من هذه املقاييس 
 ذّكر الطلبة بكل من هذه املقاييس بتعريفها مث اطرح عليهم مسائل حلساب كل منها -

  القيم وقسمتها على عددها املتوسط يتم حسابه جبمع 
  تنازليا أو الوسيط هو القيمة اليت تقع يف الوسط بعد ترتيب القيم تصاعداي 
 تكرارا  كثراملنوال هو القيمة األ  
 :املدى هو الفرق بني أكرب قيمة وأصغر قيمة اطرح أمثلة مثل 
  أييتجد املتوسط والوسيط واملنوال واملدى لكل مما: 

  9،  6،  5،  4،  3،  3 (أ
  4،  6،  6،  3،  5 (ب

  5، 7،  8،  3،  2،  1 (ج
 احلل:

  5=  6÷ 30=  6( ÷ 9+ 6+ 5+  4+3+  3املتوسط = ) (أ
 (: الوسيط هو الوسط للقيمتنيالوسيط )القيم مرتبة تصاعداي

(4  +5÷ )2  =4.5  
 (تكرارا كثرالقيمة األ) 3املنوال هو 

  6=  3 - 9املدى = 
  4.8=  5÷  24=  5( ÷ 4+ 6+  6+  3+  5املتوسط = )  (ب

  5إذن الوسيط هو  6،  6،  5،  4،  3الوسيط )نرتب القيم تصاعداي( فتصبح: 
  6املنوال = 
  3=  3 - 6املدى = 

=  6÷ 26=  6( ÷ 5+ 7+  8+  3+ 2+  1= ) املتوسط  (ج
1 

3
 4  

  4=  2( ÷ 5+ 3) هو (8،  7،  5،  3،  2،  1) الوسيط: نرتب القيم تصاعداي 
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 املنوال: ال يوجد منوال 
 الدراسة عن طريق مناقشة البدائل  سؤال العودة إىل -

  البديل )أ(: غري صحيح ألن جمموع ساعات األوالد اكرب من جمموع ساعات البنات
 ومبا أن عددهم متساوي فإن املتوسط لألوالد أكرب 

  = 3ولألوالد  2البديل )ب(: غري صحيح ألن الوسيط لبينات البنات  
  = 2ومنوال بياانت البنات =  3البديل )ج(: صحيح ألن منوال بياانت األوالد  
  = 5وللبنات  3البديل )د(: غري صحيح ألن املدى لبياانت األوالد  

 وانقشهاكلف الطلبة حل األسئلة املشاهبة. -
 

 أسئلة مشاهبة
عالمات 10يف امتحان من  ةوطالب 11و طالبا 11رصدت معلمة عالمات  :األولالسؤال 

 :ووضعتها يف اجلدول اآليت
 

 اجملموع الكلي   عالمات الطلبة 
 65 10، 9، 6، 6، 6، 6، 6، 4،5، 3،4 البنات
 58  8، 8، 3،4،4،7،7،7،7، 1،2 االوالد

 
 ؟حول بياانهتا هي الصحيحة اآلتيةأي من العبارات 

 

  متوسط بياانت البنات أكرب من متوسط بياانت األوالد إن (أ
  إن وسيط بياانت البنات أكرب من وسيط بياانت األوالد (ب

 إن منوال بياانت البنات أكرب من منوال بياانت االوالد  (ج
  إن مدى بياانت األوالد أكرب من مدى بياانت البنات (د
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طالب يف حافلة مدرسية عن أعمارهم ،  9طالبات و  9: سألت املعلمة السؤال الثاين

 ورصدهتا يف جدول كاآليت: 
 

 اجملموع الكلي  أعمار الطلبة 
 87  12، 11،12،12، 10، 8،9، 6،7 البنات
 100  15، 12،13،14، 11، 9،10، 8،8 االوالد

 

 ؟حول بياانهتا هي الصحيحة اآلتيةأي من العبارات 
 

  أعمار البنات أكرب من متوسط أعمار األوالد إن متوسط (أ
  إن وسيط أعمار البنات أكرب من وسيط أعمار األوالد (ب

 إن منوال أعمار البنات أكرب من منوال أعمار االوالد  (ج
 مدى بياانت البنات أكرب من مدى بياانت األوالد إن (د

 
رصد اتجر أعداد صناديق عصري الربتقال والرمان اليت ابعها خالل اسبوع  السؤال الثالث:

 :اآليتوسجلها يف اجلدول 
 

 اجملموع الكلي  أعداد الصناديق املباعة يف كل يوم  
 30  6،10، 5، 4،5، 2،3 عصري الربتقال

 44  12، 8، 6، 6، 6، 3،3 عصري الرمان
 

 ؟حول بياانته هي الصحيحة اآلتيةأي من العبارات 
 

 إن متوسط مبيعاته من الربتقال أكرب من متوسط مبيعاته من الرمان (أ
 إن وسيط مبيعات الرمان أكرب من وسيط مبيعات الربتقال  (ب

 إن منوال مبيعات الربتقال أكرب من منوال مبيعات الرمان  (ج
   مبيعات الربتقال أكرب من مدى مبيعات الرمان إن مدى (د
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؟السؤال     
الحظت أمل أن الناس  .ألوان خمتلفة من العلكة 7تنتج آلة لبيع كرات العلكة يتوفر فيها 

  .منها كانت زرقاء 23علكة وأن  306اشرتوا 
  ؟زرقاء اآلتيةما أفضل تقدير أبن تكون العلكة 

 

 (  أ
1

7
 (  ب 

7

23
 (  ج 

7

306
 (  د 

23

306
 

 

           :النتيجة
بينما   ٪42.7الصحيحة هلذا السؤال جابة نسبة الطلبة األردنيني الذين اختاروا اإل كانت

 .٪46كانت انسبة الدولية 
  :كاآليتعلى البدائل املشاهبة  الطلبة األردنيني  إجاابتتوزعت  

 12.7٪ )يبدوا أهنم مل يكملوا قراءة السؤال .من الطلبة اختاروا البديل )أ.  
 23.1٪ )من الطلبة اختاروا البديل )ب. 
 15.9٪ )من الطلبة اختاروا البديل )ج. 
 42.7٪ الصحيحةجابة من الطلب اختاروا البديل )د( وهي اإل. 
 2.5٪ من الطلبة قاموا بشطب اجابتهم. 
 3.1٪ من الطلبة مل يصلوا للسؤال. 

 

 إرشادات عالجية
 ابدأ بطرح أسئلة بسيطة على الطلبة للتذكري مبفهوم االحتمال النظري مثل:  -

  كرات بيضاء ، ما   3كرات محراء و  4سحبت كرة من صندوق حيتوي على
 احتمال ان تكون محراء؟

 

 ...الحتمال تقدير أفضل: االحتمال حساب
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  منهم من اإلانث،  13فوجد أن  من طلبة مدرسة خمتلطة عشوائيا 20مت اختيار
 يكون الطالب من الذكور؟ اذا اختري طالب آخر ما أفضل تقدير أن

 كلف الطلبة حبل سؤال الدراسة مث قم مبناقشة السؤال مع الطلبة  -
 اطلب من الطلبة تلخيص معطيات السؤال والرتكيز على املعلومات اليت تلزم حلل السؤال  -

  306عدد كرات العلكة  
 306كرة زرقاء من أصل   23 مت احلصول على  

  23أي أن احتمال ان تكون كرة العلكة زرقاء هو

306
  

 كلف الطلبة حل األسئلة املشاهبة. -
انقش حلول الطلبة مع الرتكيز على ضرورة قراءة املسألة بدقة وتلخيص املعطيات  -

 واملطلوب وأنه ميكن أن يكون هناك معطيات يف السؤال غري ضرورية وال تؤثر يف احلل
 

 أسئلة مشاهبة
انواع من املعلبات )محص  5: لدى اتجر خمزن حيتوي على صناديق حتتوي على السؤال األول

منها حتتوي على  8صندوقا وفتحها فوجد  35( اخرج ب بندورة، فول ، ذرة ، فاصولياء ، ر 
  .احلمص

اذا اراد أن خيرج مزيد من الصناديق ما أفضل تقدير ألن يكون الصندوق التايل حيتوي على 
 ؟الفول

  

 (  أ
1

5
 (  ب 

5

8
 (  ج 

5

35
 (  د 

8

35
 

 
صفوف من األول إىل السادس ، ذهب جمموعة من هذه  6: يف مدرسة السؤال الثاين

منهم من  9طالبا منهم لإلعداد للرحلة فإذا وجد أن  18املدرسة يف رحلة ، اختار املعلم 
  .طلبة الصف الرابع واراد اختيار طالب آخر

 ما أفضل تقدير أن يكون الطالب من الصف الرابع؟ 
 

 (  أ
1

6
 (  ب 

6

9
 (  ج 

6

18
 (  د 

9

18
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 8كرة فوجد أن   25ألوان ، سحب منه  3: صندوق حيتوي على كرات من السؤال الثالث
 ؟منها محراء ،ما أفضل تقدير أبن نسحب كرة اضافية وتكون محراء

 

 (  أ
3

8
 (  ب 

8

25
 (  ج 

3

25
 (  د 

1

3
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؟السؤال     
كرات   8كرات زرقاء و  8وكان منها  .كرة زجاجية صغرية "بلية "  24فيه لدى رىب كيس 

  .كرات بيضاء  8محراء و 
 .اختارت رىب كرة واحدة بشكل عشوائي من الكيس

  ؟ما احتمال ان تكون تلك الكرة زرقاء
  

 (  أ
1

3
 (  ب 

1

8
 (  ج 

3

8
 (  د 

1

24
 

 
           :النتيجة

الصحيحة على هذا السؤال هي جابة كانت النسبة املئوية للطلبة األردنيني الذين اختاروا اإل
  ٪39.4بينما بلغت النسبة الدولية  13.5٪

  :كاآليتعلى البدائل املختلفة   األردنيني الطلبة إجاابتتوزعت 
 13.5٪  وا البديل )ا( وهو البديل الصحيحمن الطلبة اختار. 
 27٪ ه من الطلبة اختاروا البديل )ب( ويبدو أهنم ال يدركون مفهوم االحتمال أبن

 .عدد العناصر على اجملموع الكلي
 19.6(٪ من الطلبة اختاروا البديل )ج. 
 34.1٪ ( 8د( )مل ينتبهوا أن عدد الكرات اختاروا البديل). 
 1.8٪  م مشطوبةإجاابهتمن الطلبة. 
 4.9٪ من الطلبة مل يصلوا للسؤال. 

 
 

 

 من لون ما كرة  اختيار احتمال/  البسيط االحتمال
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 إرشادات عالجية
( قد اختاره أكرب عدد من الطلبة مما يعين أن عدد حظ من خالل النتائج أن البديل )ديال

العدد الكلي بغض النظر عن عدد  /1منهم يعتقد أن االحتمال دائما يكون على الصورة 
حيسب تكراره ولذلك ال بد من لفت انتباه الطلبة وتذكريهم ابن االحتمال أو عناصر احلدث 

 .بقسمة عدد العناصر على العدد الكلي
 اطرح اسئلة تساعد الطلبة على فهم االحتمال لتبسيط املفهوم مثل:  -

  سحبت منها واحدة عشوائيا. ما احتمال  4إىل  1بطاقات مرقمة من  4لديك
  3أن تكون البطاقة حتمل الرقم 

  ما  سحبت كرة واحدة عشوائيا خضراء. 2كرات ، واحدة بيضاء و  3لديك
احتمال ان تكون بيضاء ، وما احتمال ان تكون خضراء )بنّي للطلبة أن 

االحتمال خيتلف حبسب عدد الكرات املوجودة من كل نوع وأنه يساوي عدد 
 الكرات من ذلك النوع على العدد الكلي(

  بطاقات زرقاء ،سحبت بطاقة عشوائيا ، ما احتمال  6بطاقات محراء و 6لديك
 احتمال سحب كرة محراء يساوي احتمال سحب كرة زرقاء ، هل أن تكون محراء

 وملاذا
  :كلف الطلبة حل سؤال الدراسة وانقشهم يف ذلك -

 :اآلتيةواطرح االسئلة 
  ما املطلوب من السؤال؟ احتمال أن تكون الكرة زرقاء 
  8ما عدد الكرات الزرقاء؟  
  24ما عدد الكرات الكلي؟  

  8ما احتمال احلصول على كرة زرقاء؟

24
 = 1

3
  

 نبه الطلبة لضرورة كتابة الكسر أببسط صورة -
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 أسئلة مشاهبة
كرة   18محراء و 12ا زرقاء ومنه 6، اذا كان  كرة  36: صندوق حيتوي على السؤال األول

 . اختار حممد كرة واحدة بشكل عشوائي.بيضاء
 ما احتمال ان تكون تلك الكرة محراء؟

 

 (  أ
1

12
 (  ب 

1

3
 (  ج 

1

36
 (  د 

3

36
 

 
 

زجاجات  7زجاجة عصري وكان منها  21لدى ران صندوق حيتوي على : السؤال الثاين
 .رت ران زجاجة واحدة بشكل عشوائياعصري ليمون. اختا 7عصري برتقال و 7عصري تفاح و

 ما احتمال أن تكون من عصري الليمون؟
 

 (  أ
1

21
 (  ب 

1

7
 (  ج 

1

3
 (  د 

3

7
 

 
 

 .أزرقاقميصا  15ابيض اللون و 15 قميصا و كان منها 30: لدى اتجر السؤال الثالث
 . اختار واحدا منها عشوائيا

 ؟ما احتمال ان يكون أبيضا
 

 (  أ
1

2
 (  ب 

1

30
 (  ج 

1

15
 (  د 

2

15
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؟السؤال     

 
ا لغاية الساعة  7يبني الرسم البياين درجات احلرارة اليت ُأخذت كل ساعة من الساعة  صباحا

ا 11  صباحا
ا. 30و  9درجة احلرارة عند الساعة قّدر   دقيقة صباحا

 

 س.°اإلجابة:................ 
 

           :النتيجة
 ٪21.3صحيحة هي إجابة عن السؤال  أجابواكانت النسبة املئوية للطلبة األردنيني الذين 

 .٪51.8بينما كانت النسبة الدولية 
 :كاآليتالطلبة األردنيني   إجاابتتوزعت 
 63.7 م غري صحيحةإجاابهت٪ من الطلبة كانت. 
 11.9 مإجاابهت٪ من الطلبة حاولوا مث شطبوا. 

 

 البياين الرسم من احلرارة درجة تقدير/  البيانية الرسومات
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 2.3من الطلبة مل يصلوا للسؤال ٪. 
 

 إرشادات عالجية
 .يالحظ الضعف عند الطلبة يف قراءة البياانت املعروضة واستخالص النتائج منها

املشاهبة وتوضيح طرق دّرب الطلبة على قراءة البياانت من خالل عرض األسئلة  -
استخالص النتائج ، ففي السؤال األول يطلب من الطالب تقدير املسافة املقطوعة لغاية 

 عن السؤالجابة الساعة الثامنة والنصف. بنّي للطلبة اخلطوات اليت ميكنه القيام هبا لإل
 مثال:
  ليه مث والنصف ع التاسعةانظر إىل احملور األفقي وحدد النقطة اليت متثل الساعة

ارسم منها عمودا ليلتقي مع املنحىن مث ارسم خطا أفقيا من نقطة االلتقاء ليصل 
 إىل احملور العمودي مث قّدر املسافة على هذا احملور 

  انقش بقية األسئلة بنفس الطريقة  -
 كلف الطلبة حل سؤال الدراسة وانقشه معهم -

 

 أسئلة مشاهبة
يبني الرسم البياين اآليت املسافة املقطوعة ابلكيلومرتات لسيارة تسري بني  السؤال األول:

  .مدينتني حيث بدأت التحرك الساعة السادسة صباحا
 .قّدر املسافة املقطوعة عند الساعة الثامنة والنصف صباحا
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 .....................:.اإلجابة
 

: الرسم البياين اآليت يصف كمية املاء يف وعاء عرب الزمن الذي مر منذ بداية السؤال الثاين
 صب املاء فيه 

 دقائق  7قّدر كمية املاء بعد مرور 

 
 

 .....................:.اإلجابة
 

يبني الرسم البياين اآليت املسافة اليت قطعها أمحد ابلكيلومرتات وهو يركض  السؤال الثالث:
 ساعات ونصف 3للجري ملدة أثناء ممارسته 

 ؟ما الفرتة الزمنية اليت اسرتاح فيها أمحد
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 .....................:.اإلجابة
 
 

؟السؤال     
 180مصابيح غري صاحلة من أصل  3يتوقع اتجر مصابيح كهرابئية أن جيد  سؤال مشابه:

  .مصباحاا ميتلكها
  ؟مصباحا 360عدد املصابيح غري الصاحلة يف كم تتوقع  .أ

  

 .....................:.اإلجابة
 

مصباح ، كيف يقارن ما وجده  3600مصباحا غري صاحلا عندما استورد  63إذا وجد   .ب
 ؟مع عدد املصابيح غري الصاحلة اليت توقعها

 

 بكثري من املتوقع أكثراملصابيح غري الصاحلة  (أ
 بقليل من املتوقع أكثراملصابيح غري الصاحلة  (ب

 هو نفس العدد املتوقع عدد املصابيح غري الصاحلة (ج
 املصابيح غري الصاحلة أقل بقليل من املتوقع (د

 

           :النتيجة
صحيحة على الفرع )أ( يف سؤال إجابة  أجابواكانت النسبة املئوية للطلبة األردنيني الذين 

 ٪.56.6بينما كانت النسبة الدولية  ٪33.9مشابه هي 
 :كاآليتالطلبة األردنيني   إجاابتتوزعت 
 53.3 م غري صحيحةإجاابهت٪ من الطلبة كانت. 
 10.8 م مشطوبةإجاابهت٪ من الطلبة كانت. 
 2.1من الطلبة مل يصلوا للسؤال ٪. 

 

 خلل فيها اليت األجهزة عدد/  االحتمال
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الفرع )ب( من وكانت النسبة املئوية للطلبة األردنيني الذين اختاروا البديل الصحيح يف 
 .٪44.6بينما كانت النسبة الدولية  ٪25.4السؤال املشابه هي 

 :كاآليتالطلبة األردنيني   إجاابتتوزعت 
 21.1 نة بني العددين دون حساب النسبة(٪ من الطلبة اختاروا البديل )أ()املقار. 
 25.4 ٪من الطلبة اختاروا البديل الصحيح. 
 27.8 )(رمبا أخطأوا حبساب النسبة)٪ من الطلبة اختاروا البديل )ج. 
 22.4)من الطلبة اختاروا البديل )د ٪. 

 

 إرشادات عالجية
وّضح للطلبة معىن التوقع أبمثلة بسيطة مثل: عند رمي قطعة النقد فإن الوجه الذي  -

كتابة ، وإذا رميتها عدة مرات فإنك تتوقع أن يكون نصف أو  سيظهر هو إما صورة 
هذه املرات صورة ونصفها كتابة أي أنك تتوقع أن تظهر الصورة مرة واحدة من كل 

 رميتني. 
  مرة كم مرة تتوقع أن تظهر الصورة؟  20اسأل الطلبة إذا رميت قطعة النقد 
  لصورة مرة وحساب كم مرة ستظهر ا 30اطلب من الطلبة رمي القطعة 
  اطلب من الطلبة املقارنة بني عدد املرات اليت حصلوا عليها وعدد املرات اليت

 توقعوها مع تكرار التجربة 
 كلف الطلبة حبل السؤال املشابه وانقشه معهم  -

 أي نسبة التالف إىل العدد الكلي  180من  3 ؟اسأل الطلبة ما النسبة املتوقعة

3هي  

180
 اتلفة  3مصباح يتوقع أن جتد منها  180أي أن كل  

  مصابيح  6 ؟مصباحا 360ما عدد املصابيح التالفة املتوقع أن تكون يف 

63، هذا يعين  3600مصباحا اتلفا من أصل  63انقش الفرع )ب(: إذا وجد  -

3600
   

  3قارن بني

180
63  و  

3600
3  :جتد  

180
   =20

3600
وهي قريبة من   

63

3600
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 وبني االحتمال التجرييب  (االحتمال النظري)بني للطلبة الفرق بني التوقع   -
 كلف الطلبة حل األسئلة املشاهبة -
 
 
 

 أسئلة مشاهبة
 .مرة 160مرات يف ألعاب الكمبيوتر عندما يلعب  8: يتوقع فارس أن يفوز السؤال األول

 ؟مرة 240كم يتوقع لعبة يتوقع أن يفوز هبا إذا لعب  .أ
 

 .....................:.اإلجابة
 

 ؟لعبة ،كيف تقارن هذا العدد مبا توقعه فارس 14مرة وفاز ب   320إذا لعب   .ب
 

 بكثري من املتوقع أكثراملرات اليت فاز هبا  (أ
 بقليل من املتوقع أكثراملرات اليت فاز هبا  (ب

 هو نفس العدد املتوقع املرات اليت فاز هبا (ج
 ليت فاز هبا أقل بقليل من املتوقع املرات (د

 
 

 .مرات 6( مرة واحدة عند رمي حجر النرد 5: تتوقع هيا أن حتصل على الرقم )السؤال الثاين
 ؟مرة 36كم مرة تتوقع أن حتصل على نفس الرقم عند رمي احلجر  .أ
 

 .....................:.اإلجابة
 

هذا العدد  كيف تقارن  .مرة 64يف  5مرة وحصلت على الرقم  420إذا رمت احلجر   .ب
 مع العدد الذي توقعته؟

 

 بكثري من املتوقع أكثرالعد الذي حصلت عليه  (أ
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 بقليل من املتوقع أكثرالعد الذي حصلت عليه  (ب
 العد الذي حصلت عليه هو نفس العدد املتوقع (ج

 العد الذي حصلت عليه أقل بقليل من املتوقع (د
 

 
فاسدة يف كل صندوق حيتوي  حبات برتقال 4: يتوقع ابئع خضار أن جيد السؤال الثالث

  .حبة 50على 
 ؟صندوقا 20كم برتقالة فاسدة يتوقع أن جيد  .أ
 

 .....................:.اإلجابة
 

كيف يقارن هذا مع عدد   .حبات فاسدة 110حبة و وجد  1500إذا كان لديه   .ب
 ؟احلبات الفاسدة اليت توقعها

 

 املتوقعبكثري من  أكثرالعد الذي حصل عليه  (أ
 بقليل من املتوقع أكثرالعد الذي حصل عليه  (ب

 العد الذي حصل عليه هو نفس العدد املتوقع (ج
 الذي حصل عليه أقل بقليل من املتوقع العد (د
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؟السؤال     
منهم  طالب المتحان تنافسي ومت حساب الزمن الذي استغرقه كل 4تقدم  سؤال مشابه:

  .دقيقة 16،  14،  16،  15 :فكان على التوايل
 ؟ما متوسط الوقت الذي احتاجه املتقدمون كي ينهوا االمتحان .أ

 

15.2 (ج 15.5 (ب 16.0 (أ
5 

  14.5 (د

 
يف االمتحان الثاين حتسن أداء اثنني من الطلبة مبقدار دقيقتني لكل منهما وبقي أداء   .ب

 اثنني منهما كما هو. 
  ؟األداء ابلدقائقما مقدار حتسن متوسط 

 

 دقائق 4 (د دقيقة 2 (ج دقيقة 1 (ب دقيقة 0 (أ
 

           :النتيجة
الفرع )أ( يف سؤال  نع ةالصحيح اإلجابةكانت النسبة املئوية للطلبة األردنيني الذين اختاروا 

 .٪56.4بينما كانت النسبة الدولية  ٪33.6مشابه هي 
  :كاآليتعلى البدائل املشاهبة   األردنيني الطلبة إجاابتتوزعت 
 24.7)من الطلبة اختاروا البديل )أ ٪. 
 24.3)من الطلبة اختاروا البديل )ب ٪. 

 

 السباق يف الزمن متوسط/  املتوسط
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 33.7من الطلبة اختاروا البديل )ج( وهو البديل الصحيح ٪. 
 13.2)من الطلبة اختاروا البديل )د ٪. 

الفرع )ب( يف  نع ةالصحيح اإلجابةوكانت النسبة املئوية للطلبة األردنيني الذين اختاروا 
 .٪37.1بينما كانت النسبة الدولية  ٪18.1سؤال مشابه هي 

  :كاآليتعلى البدائل املشاهبة   األردنيني الطلبة إجاابتتوزعت 
 9.5اروا البديل )أ(٪ من الطلبة اخت. 
 18.1من الطلبة اختاروا البديل )ب( وهو البديل الصحيح ٪. 
 40.6 البديل )ج(٪ من الطلبة اختاروا. 
 27.9)من الطلبة اختاروا البديل )د ٪. 

 

 إرشادات عالجية
يظهر يف هذا السؤال الضعف لدى الطلبة يف حساب املتوسط ، ويتضح يف الفرع الثاين 

 .الضعف يف معرفة أثر التعديل يف البياانت على املتوسط لذا جيب معاجلة النقطتني
 قليلة )مجعها والقسمة على عددها(ذّكر الطلبة بطريقة حساب املتوسط ملفردات  -
تدريب الطلبة على طريقة حساب املتوسط ملفردات قليلة من خالل أمثلة وتعويد الطلبة  -

 على طرق سريعة حلساب املتوسط عن طريق الفروقات بني املفردات 
  أنخذ أقل قيمة ونضيف اليها  5،  4،  4،  3فمثال حلساب املتوسط للمفردات

 4= 2+1+1هي  3ى عددها أي حنسب الزايدة على الزايدات مقسومة عل
  4= 3+1نضيف  1=  4نقسمها على 

 .وميكن تعويد الطلبة على طرق حساب ذهنية سريعة حسب املسألة 
ن يف بعض النقصاأو عاجل موضوع تعديل البياانت وأثرها على املتوسط مثل الزايدة  -

 .املفردات من خالل أمثلة
ينقص وابلتايل فإن أو النقصان يف املفردات يزيد اجملموع أو بني للطلبة أنه عند الزايدة  -

النقص أو فنحصل على مقدار الزايدة  النقص يقسم على عدد املفرداتأو هذه الزايدة 
 يف املتوسط 
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 على العدد  2م إلحدى املفردات ،نقس 2يف املثال السابق إذا أضيف  :مثال
 0.5دة يف املتوسط هي الزايأي أن  0.5فنحصل على  (4الكلي للمفردات )

 .وهكذا
 .ووضح هلم السؤال املشابه لسؤال الدراسة كلف الطلبة حل األسئلة املشاهبة. -
 
 
 

 أسئلة مشاهبة
،  12 :كاآليتوكانت نتائجهم   20طالب المتحان هنايته العظمى  5: تقدم السؤال األول

11  ،15  ،12 ،16. 
  ؟ما متوسط عالمات الطلبة يف هذا االمتحان .أ

 

 13.2 (د 14 (ج 12 (ب 13.5 (أ
 

ما مقدار التحسن يف  .إذا مت تعديل عالمة اثنني منهما بزايدة عالمة لكل منهما  .ب
 املتوسط؟ 

 

 0.0 (د 0.1 (ج 0.4 (ب 0.2 (أ
 

  9،  11،  12،  9من الطلبة  4أعمار  :السؤال الثاين
 ا متوسط األعمار هلؤالء الطلبة؟م .أ

 

 10.25 (د 10.5 (ج 9 (ب 11 (أ
 

عمره بثالث سنوات. ما مقدار الزايدة يف متوسط إذا استبدل أحدهم بطالب آخر يزيد   .ب
 ؟األعمار

 

 0.0 (د 0.3 (ج 0.4 (ب 0.75 (أ
 

أايم من األسبوع  5: سجلت هال الوقت الذي تستغرقه يف الدراسة يف السؤال الثالث
 .3.5،  2،  3،  2.5،  2 :فكانت
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 لساعات اليت متضيها يف الدراسة؟ما متوسط عدد ا .أ
 

 2.3 (د 2.6 (ج 3 (ب 2 (أ
 

سجلت عدد الساعات فوجدت أهنا يف أحد األايم نقصت مبقدار  يف األسبوع التايل  .ب
 لتغري يف متوسط الساعات؟ما مقدار ا .ساعة واحدة

 

 0.2 (د 1.6 (ج 0.1 (ب 1 (أ
 

 

؟السؤال     
من يبني الشكل التوضيحي عدد الزوار ملكتبة املدرسة خالل أربعة أايم من األسبوع األول 

 شهر تشرين أول.

 
 طالب. 20ميثل  كل

 يبني أحد هذه اجلداول نفس املعلومات، ما هذا اجلدول؟

 

 الرموز أو ابلصور البياانت متثيل/ البياانت
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 أ(

 عدد الزوار اليوم
 60 األحد
 80 االثنني

 60 الثالاثء
  60 األربعاء

 ب(

 عدد الزوار اليوم
 70 األحد
 80 االثنني

 60 الثالاثء
  70 األربعاء

 ج(

 الزوارعدد  اليوم
 70 األحد
 140 االثنني

 60 الثالاثء
  70 األربعاء

 د(

 عدد الزوار اليوم
 60 األحد
 80 االثنني

 70 الثالاثء
  60 األربعاء

 
 

           :النتيجة
 ٪،58.0الصحيحة عن السؤال جابة بلغت النسبة املئوية للطلبة األردنيني الذين اختاروا اإل

 ٪.77.9الصحيحة  جاابتالدولية لإلالنسبة  وبلغت
 أما نتائج الطلبة األردنيني فكانت:

 12.8.)اختار )أ ٪ 
 58.0اختار )ب( البديل الصحيح ٪. 
 15.6)اختار )ج ٪. 
 6.9)اختار )د ٪. 
 3.2حذف السؤال ٪. 
 3.4مل يصل إىل السؤال ٪. 

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

 

 إرشادات عالجية
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الشكل الذي يعرب عن عدد املفردات أبعداد، مث قراءة أو السؤال تبديل الرمز إجابة تتضمن 
بتمعن، ولكن يبدو أن نسبة ال أبس فيها من الطلبة األردنيني يعانون من ضعف يف  جاابتاإل

اختيار، كما أهنم مييلون لقراءة جزء  تبين أوبناء قرار و قراءة البياانت واستخالص نتائج منها أ
صحيحة. يف مناقشة األسئلة  غري من البياانت وال يكملون قراءهتا لتأيت اختياراهتم وقراراهتم

 :أييتاملشاهبة يتم الرتكيز على ما 
 الرموز اليت تستخدم للتعبري عن عدد املفردات.أو مناقشة الطلبة مبدلول األشكال  -
الرموز لتحل حمل األعداد. أو مناقشة أسئلة تتضمن إنشاء جدول واستخدام األشكال  -

رمزا إذا كانت توفر أو مثال عرب من ما توفره هناد من نقود إبنشاء جدول واستخدام شكال 
 80قرشا، ويوم اخلميس  90قرشا، ويوم الثالاثء  60قرشا، ويوم االثنني  70يوم األحد 

 . كرمز  قروش العشرة عةقط استخدام ميكن قرشا
 توجيه الطلبة لعدم التسرع يف اإلجابة، وأن عليهم قراءة البياانت كاملة وبشكل دقيق. -
 املشار إليها سابقا. اإلجراءات العامة يف التدريستطبيق  -

 

 أسئلة مشاهبة
يبني الشكل التوضيحي عدد حبات التفاح اليت استهلكها طالب الصف  :السؤال األول

 .أسبوع دراسيالثامن خالل 
 عدد حبات التفاح اليوم

  السبت
  األحد

  االثنني
  الثالاثء

  األربعاء
  اخلميس

 حبة 20متثل   كل
 يبني أحد هذه اجلداول نفس املعلومات، ما هذا اجلدول؟
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 أ(

 حبات التفاحعدد  اليوم
 170 السبت
 160 األحد
 130 االثنني

 120 الثالاثء
 120 األربعاء

 90 اخلميس
    

 ب(

 حبات التفاحعدد  اليوم
 170 السبت
 90 األحد
 120 االثنني

 160 الثالاثء
 130 األربعاء

 120 اخلميس
    

 ج(

 حبات التفاحعدد  اليوم
 90 السبت
 120 األحد
 120 االثنني

 130 الثالاثء
 160 األربعاء

  170 اخلميس

 د(

 حبات التفاحعدد  اليوم
 120 السبت
 120 األحد
 130 االثنني

 160 الثالاثء
 170 األربعاء

  90 اخلميس
 

 :السؤال الثاين
 يبني الشكل التوضيحي عدد الساندويشات اليت ابعها مقصف املدرسة يف أحد األسابيع. 

 

 ساندويشة. 30كل      ميثل
 يبني أحد هذه اجلداول نفس املعلومات، ما هذا اجلدول؟

 الساندويشاتعدد  اليوم
 األحد

 
 

 االثنني
 

 
 الثالاثء

 
 

 األربعاء
 

 
 اخلميس
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 أ(

 الساندويشاتعدد  اليوم
 120 األحد

 90 االثنني
 105 الثالاثء

 80 األربعاء
  120 اخلميس

 ب(

 الساندويشاتعدد  اليوم
 105 األحد

 105 االثنني
 90 الثالاثء

 120 األربعاء
  105 اخلميس

 ج(

 الساندويشاتعدد  اليوم
 120 األحد

 105 االثنني
 105 الثالاثء

 105 األربعاء
  120 اخلميس

 د(

 الساندويشاتعدد  اليوم
 120 األحد

 105 االثنني
 105 الثالاثء

 105 األربعاء
  105 اخلميس

 
 :السؤال الثالث

 يبني الشكل التوضيحي عدد زوار حديقة حيواانت يف أايم عمل احلديقة. 
 عدد الزوار  اليوم

           اجلمعة
     السبت

    األحد
      الثالاثء

   األربعاء
       اخلميس

 زائرا. 40ميثل    كل   
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 يبني أحد هذه اجلداول نفس املعلومات، ما هذا اجلدول؟

 أ(

 الزوارعدد  اليوم
 80 اجلمعة

 160 السبت
 120 األحد

 200 الثالاثء
 320 األربعاء

 240 اخلميس
    

 ب(

 الزوارعدد  اليوم
 360 اجلمعة

 160 السبت
 120 األحد

 200 الثالاثء
 80 األربعاء

 240 اخلميس
    

 ج(

 الزوارعدد  اليوم
 320 اجلمعة

 240 السبت
 200 األحد

 160 الثالاثء
 120 األربعاء

  80 اخلميس

 د(

 الزوارعدد  اليوم
 80 اجلمعة

 120 السبت
 160 األحد

 200 الثالاثء
 240 األربعاء

  320 اخلميس
 
 
 
 

؟السؤال     

 

 

 قيمة وأصغر قيمة أكرب بني الفرق /البياانت متثيل
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العليا والدنيا اليومية خالل أسبوع يف مكان ما يف درجات احلرارة أعاله يبني الرسم البياين 
 س؟°10. يف أي يوم كان الفرق بني درجة احلراة العليا ودرجة احلرارة الدنيا زدالند

 

 السبت (د اجلمعة (ج اخلميس (ب األربعاء (أ
 

           :النتيجة
، ٪ 46.0الصحيحة عن السؤال جابة املئوية للطلبة األردنيني الذين اختاروا اإلبلغت النسبة 

 ٪.61.8الصحيحة  جاابتالنسبة الدولية لإلوبلغت 
  :كاآليتعلى البدائل املشاهبة  الطلبة األردنيني  إجاابتتوزعت 
 15.5.)اختار )أ ٪ 
 46.0اختار )ب( البديل الصحيح ٪. 
 20.1)اختار )ج ٪. 
 16.2 د(٪ اختار(. 
 1.1حذف السؤال ٪. 
 1.0مل يصل إىل السؤال ٪. 

 صحيحة أدىن من النسبة الدولية.إجابة عن السؤال  أجابوانالحظ أن نسبة الطلبة األردنيني الذين 
 إرشادات عالجية

السؤال على قراءة القيم من رسم بياين ، مع التدقيق جيدا يف القيم املتناظرة إجابة تعتمد 
، القيم بقية مع مقارنة إجراء قبل كجواب  إحداها يعتمدالدنيا ، دون أن أو سواء القصوى 

رسومات للظهور، وقد يكون أو وتعود مشكلة الطلبة األردنيني لقراءة البياانت من جداول 
أو هناك سبب رئيس هلذه املشكلة تتضمن بندرة الفرص املتاحة هلم للتعامل مع اجلداول 

 :أسئلة مشاهبة يفضلالرسومات، ولذال عند مناقشة 
اإلكثار من األسئلة املشابه لسؤال الدراسة، وميكن أن يعني املعلم للطلبة مشروعا يتضمن  -

مجع بياانت وتصنيفها وعرضها، وطرح أسئلة على الطلبة أن جييبوا عنها، وميكن أن 
 خيصص حصصا لذلك وعن طريقها ميارس الطلبة املعرفة فتتعمق معرفتهم.

                                                           
  زدالند : بلد افتراضي 
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ىل ضرورة أخذ مجيع القيم الواردة يف الرسم بعني االعتبار لغاية لفت نظر الطلبة إ -
 املقارنة.، وعدم التسرع.

 املشار إليها سابقا. اإلجراءات العامة يف التدريستطبيق  -
 

 أسئلة مشاهبة
  السؤال األول:

 
خالل أسبوع.  يبني الرسم البياين أعاله أكرب و أصغر عدد من زوار مكتبة مدرسة يف زدالند

 ؟70يف أي يوم كان الفرق بني أكرب عدد من الزوار وبني أدىن عدد يساوي 
 

 اخلميس (  د األربعاء (  ج الثالاثء (  ب االثنني (  أ
 :السؤال الثاين

 

                                                           
  زدالند : بلد افتراضي 
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. أايم يف مدينة زدالند 5يبني الرسم البياين أعاله أكرب وأدىن عدد من أطنان اخلضار املباعة خالل 
 ؟اطن 20يف أي يوم كان الفرق بني أكرب وأدىن عدد من أطنان اخلضار املباعة يساوي 

 

 اخلميس (  د األربعاء (  ج الثالاثء (  ب االثنني (  أ
 

 :السؤال الثالث

 
اختبارات. يف أي اختبار كان الفرق  7يبني الرسم البياين أعاله أعلى وأدىن درجات الطالب يف 

 5عدد من أطنان اخلضار وأصغر عدد منها يساوي ؟  50بني أعلى درجة وأدىن درجة يساوي 
 طن؟
 6 (  د 4 (  ج 3 (  ب 2 (  أ

 

؟السؤال     

                                                           
  زدالند : بلد افتراضي 

 

 حادث احتمال - احتماالت
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           :النتيجة
، ٪15.9الصحيحة عن السؤال جابة بلغت النسبة املئوية للطلبة األردنيني الذين اختاروا اإل

 .٪58.5الصحيحة  جاابتالنسبة الدولية لإلوبلغت 
  :كاآليتعلى البدائل املشاهبة  الطلبة األردنيني  إجاابتتوزعت 
 6.2)اختار )أ ٪. 
 66.8)اختار )ب ٪. 
 15.9اختار )ج( البديل الصحيح ٪. 
 8.9)اختار )د ٪. 
 0.9حذف السؤال ٪. 
 1.4مل يصل إىل السؤال ٪. 

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

 
 

 إرشادات عالجية
يبدو أن داللة االحتمال غري واضح لدى كثري من الطلبة بصورة مناسبة، ولذا جاء البديل)أ( 

 أي حوايل ثُلثي الطلبة، لذا فإن مناقشة أسئلة مشاهبة ترتافق مع: ٪66.8بنسبة عالية 
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 ....؟استخدام تعابري توضح االحتمال مثل: ماذا تتوقع؟ ما توقعك، هل ميكن أن -
مناقشة داللة االحتمال من خالل مقارنة احتمال أحداث فرضية، كأن يكون احتمال  -

 ٪.100٪، والثالث صفر٪، والرابع 75٪، والثاين 20إحداها 
 املشار إليها سابقا. اإلجراءات العامة يف التدريستطبيق  -

  

 أسئلة مشاهبة
  :السؤال األول

 اآليتتوقعات أحوال الطقس يف زدالند ليوم غد ك

 
 

 ما هو احتمال هطول أمطار يف زدالند غدا؟
 

 من احملتمل أن متطر (ب من املؤكد أن متطر (أ
 متطر لن (د من غري احملتمل أن متطر (ج

 
 
 
 

 :السؤال الثاين
 اآليتتوقعات أحوال الطقس يف زدالند ليوم غد ك

 

                                                           
  زدالند : بلد افتراضي 

  ند : بلد افتراضيزدال 

احتمال هطول أمطار صفر٪  
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 ما هو احتمال هطول أمطار يف زدالند غدا؟
 

 من احملتمل أن متطر (ب من املؤكد أن متطر (أ
 متطر لن (د من غري احملتمل أن متطر (ج

 
 :السؤال الثالث

 
 

 *ما هو احتمال هطول أمطار يف زدالند غدا؟
 

 من احملتمل أن متطر (ب من املؤكد أن متطر (أ
 متطر لن (د من غري احملتمل أن متطر (ج

 
 

؟السؤال     
 :سؤال مشابه

احتمال هطول أمطار 100٪  

احتمال هطول أمطار 80٪  

 

 النسب بني الفرق - بيانية خمططات
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يبني الشكل البياين استطالعا لعدد من طالبات املرحلة الثانوية لدراسة الطب واهلندسة 
  مستقبال يف اجلامعة يف مدينة زدالند.

 
 

 ٪؟20يف أي سنة بلغت النسبة املئوية للطالبات اللوايت يفضلن دراسة الطب  .أ
 

 1985 (د 1986 (ج 1991 (ب 1990 (أ
 

ب. أي سنة حدث فيها أكرب اختالف بني نسبة اللوايت يرغنب بدراسة الطب عن نسبة 
 اللوايت يرغنب بدراسة اهلندسة؟

 

 1991 (د 1990 (ج 1989 (ب 1988 (أ
 

 
 
 
 

           :النتيجة
 )قسم )أ 

                                                           
  زدالند : بلد افتراضي 
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الصحيحة عن سؤال مشابه جابة بلغت النسبة املئوية للطلبة األردنيني الذين اختاروا اإل
 .٪60.0الصحيحة  جاابتالنسبة الدولية لإل، وبلغت 29.1٪

  :كاآليتعلى البدائل املشاهبة  الطلبة األردنيني  إجاابتتوزعت 
 29.8)اختار )أ ٪. 
 7.3)الصحيح البديل وهو ٪ اختار )ب. 
 29.1)اختار )ج ٪. 
 32.7)اختار )د ٪. 
 0.4حذف السؤال ٪. 
 0.7 السؤال٪ مل يصل إىل. 

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

 )قسم )ب 
الصحيحة عن سؤال مشابه جابة بلغت النسبة املئوية للطلبة األردنيني الذين اختاروا اإل

 .٪70.8الصحيحة  جاابتالنسبة الدولية لإل، وبلغت  43.8٪
  :كاآليتعلى البدائل املشاهبة  الطلبة األردنيني  إجاابتتوزعت 
 9.7)اختار )أ ٪. 
 15.3)اختار )ب ٪. 
 43.8 )الصحيح البديل وهو٪ اختار )ج. 
 29.0)اختار )د ٪. 
 1.3حذف السؤال ٪. 
 0.9مل يصل إىل السؤال ٪. 

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

 إرشادات عالجية
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أو القسمني ضعف واضح لدى كثري من الطلبة يف قراءة الرسوم التوضيحية إجابة يتضح من 
املخططات واستخالص نتائج منها كما هي يف األسئلة السابقة، ومرة أخرى قد يكون 

السبب يف هذه الظاهرة ندرة ما يتعرض له الطلبة من أسئلة مشابه، وقد يكون هناك سبب 
، وابلتايل قد أيخذون جزءا من السؤال ويهملون البقية، جابة آخر يتمثل يف التسرع يف اإل

تتم قراءته بشكل متسرع وسطحي أو أهنم إما ال يقرأون السؤال ، أو م انقصة، إجاابهتفتأيت 
 دون فهم، ودون حتديد املعطيات واملطلوب فيه. وعند مناقشة أسئلة مشابه يفضل:

 املخطط بشكل كامل وليس كأجزاء.أو توجيه الطلبة للنظر يف الرسم  -
 .املشار إليها سابقا اإلجراءات العامة يف التدريستطبيق  -

 

 أسئلة مشاهبة
 :السؤال األول

يبني الشكل البياين االجتاهات يف مسح آلراء عدد من الطالب والطالبات حول لعب كرة 
 القدم وكرة السلة يف مدية زدالند

    

 ٪؟20يف أي سنة بلغت النسبة املئوية للطالب الذين يفضلون لعب كرة القدم  .أ
 

 2014 (د 2013 (ج 2012 (ب 2011 (أ

                                                           
  زدالند : بلد افتراضي 
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ب. أي سنة حدث فيها أقل اختالف بني نسب الطالب والطالبات الراغبني بلعب كرة 
 القدم؟ 

 

 2003 (د 2002 (ج 2001 (ب 2000 (أ
 

 :السؤال الثاين
  يبني الشكل البياين أعداد الطالب والطالبات يف جامعة زدالند.

 

 
 

 طالبا؟ 250يف أي سنة بلغ عدد الطالب  .أ
 

 2010 (د 2009 (ج 2008 (ب 2007 (أ
 

 ب. أي سنة حدث فيها أكرب اختالف بني عدد الطالب والطالبات؟
 

 2015 (د 2014 (ج 2013 (ب 2012 (أ
 
 

                                                           
  زدالند : بلد افتراضي 
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 :السؤال الثالث
 .بني بنني وبناتنتائج ملسابقات يبني الشكل البياين 

 

 
 ؟5 يساوي البنات ونتائج البنني نتائج بني الفرق كانأ. يف أي مسابقة  

 

 و (د ه (ج د (ب ج (أ
 

 يف أي مسابقة كان الفرق بني نتائج البنني والبنات أقل ما ميكن؟ ب.
 

 د (د ج (ج ب (ب أ (أ
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؟السؤال     
 :سؤال مشابه

 
 يف السلتنيعدد الكرات يف كل علبة 

عدد  السلة
 العلب

متوسط عدد الكرات يف العلبة 
 الواحدة

وسيط عدد الكرات يف العلبة 
 الواحدة

 41 39 80 س
 38 40 80 ص

 
 هل العبارات اآلتية خبصوص السلتني س و ص صحيح أم خطأ؟

 

 خطأ صح العبارة
   كرة  50من  أكثرس نصف العلب حتتوي على  السلةيف 

   كرة  50ص ال حتتوي أية علبة على أقل من  السلةيف 
س أكرب من العدد اإلمجايل للكرات يف  السلةالعدد اإلمجايل للكرات يف 

 ص السلة
  

 
           :النتيجة

، ٪ 40.0 مشابه إجابة صحيحة عن سؤال أجابوابلغت النسبة املئوية للطلبة األردنيني الذين 
 ٪.35.1النسبة الدولية لإلجاابت الصحيحة وبلغت 

 

 
 
 

 

 التكرارية اجلداول -البياانت
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؟السؤال     
 سؤال مشابه:

)بلى( زرقاء داخل علبة. اختار  5)بلى( سوداء و  6صغرية )بلى( محراء و  كرات  4توجد 
بلية أخرى بشكل مؤيد بلية محراء من العلبة بشكل عشوائي ومل يعدها إىل العلبة. مث اختار 

 عشوائي.
 اليت اختارها سوداء؟ ةما احتمال أن تكون البلية الثاني

 

 (أ
1

6
 (ب 

5

9
 (ج 

3

7
 (د 

2

5
 

 

           :النتيجة
 الصحيحة عن سؤال مشابهجابة بلغت النسبة املئوية للطلبة األردنيني الذين اختاروا اإل

 .٪45.1الصحيحة  جاابتالنسبة الدولية لإل، وبلغت  20.3٪
  :كاآليتعلى البدائل املشاهبة  الطلبة األردنيني  إجاابتتوزعت 
 26.7.)اختار )أ ٪ 
 19.4)اختار )ب ٪. 
 20.3اختار )ج( البديل الصحيح ٪. 
 29.5.)اختار )د ٪ 
 1.6حذف السؤال ٪. 
 2.5مل يصل إىل السؤال ٪. 

من النسبة  صحيحة أدىنإجابة عن السؤال  أجابوانالحظ أن نسبة الطلبة األردنيني الذين 
 الدولية.

 
 
 
 

 

 حادث احتمال/  واالحتماالت البياانت
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 إرشادات عالجية
،  ٪26.7الطلبة عن هذا السؤال أن ما يزيد عن ربعهم من أختار البديل )أ( إجابة ُتظهر 

  6كرة وليست   15دون النظر يف معطياته، فالعلبة حتوي أساسا  رمباجابة سارعوا إىل اإل
مُخس الطلبة وهم تقريبا  كرات فقط وهو عدد الكرات السوداء، ومن اختار البديل )ب(

من ربع  أكثرمل ينتبه إىل معطياته، ومن اختار البديل )د( وهم أو مل يفهم السؤال  19.4٪
، رمبا مل يقرأ السؤال حىت يعرف معطياته ، إذن تبدو مشكلة التسرع يف  ٪29.5الطلبة 

ومتابعة مستمرة. لذا  ودون معرفة معطيات السؤال واملطلوب منه أمر حيتاج إىل عالججابة اإل
 :أييتعند مناقشة أسئلة مشاهبة جيب احلرص على ما 

مساعدة الطلبة وتوجيههم للتخلص من عادة التسرع يف اإلجابة، وحثهم على فهم  -
 السؤال.

ميكن حل سؤال مشابه إبحضار علبة أمام الطلبة ومناقشة السؤال وكتابة املعطيات على  -
 السبورة.

 املشار إليها سابقا. يف التدريساإلجراءات العامة تطبيق  -
 

 أسئلة مشاهبة

 السؤال األول:
)بلى( زرقاء داخل علبة. اختار  6)بلى( سوداء و  7كرات صغرية )بلى( محراء و   5توجد 

مؤيد بلية سوداء من العلبة بشكل عشوائي ومل يعدها إىل العلبة. مث اختار بلية أخرى بشكل 
 عشوائي.

 اليت اختارها محراء؟ ةالثانيما احتمال أن تكون البلية 
 

 (أ
5

17
 (ب 

5

18
 (ج 

5

16
 (د 

4

17
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 السؤال الثاين:
)بلى( زرقاء داخل علبة. اختار  6)بلى( صفراء و  8كرات صغرية )بلى( خضراء و   6توجد 

من العلبة بشكل عشوائي ومل يعدها إىل العلبة. مث اختار بلية أخرى بشكل  خضراءمؤيد بلية 
 عشوائي.

 اليت اختارها زرقاء؟ ةالبلية الثانيما احتمال أن تكون 
 

 (أ
7

20
 (ب 

7

19
 (ج 

6

19
 (د 

8

20
 

 

 السؤال الثالث:
)بلى( صفراء داخل علبة. اختار  8و  بيضاء)بلى(  9كرات صغرية )بلى( سوداء و   7توجد 

مؤيد بلية صفراء من العلبة بشكل عشوائي ومل يعدها إىل العلبة. مث اختار بلية أخرى بشكل 
 عشوائي.

 اليت اختارها صفراء؟ ةتكون البلية الثانيما احتمال أن 
 

 (أ
7

23
 (ب 

7

24
 (ج 

7

22
 (د 

8

24
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 ت ط ب يق/واالحتمال البياانت
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؟السؤال     
 سم.  5طالب يف مدرسة مقربة ألقرب  100قيست أطوال 

 يبني هذا اجلدول النتائج
 160 155 150 145 الطول )سم(

 19 25 40 16 العدد
 

 لعرض املعلومات ذاهتا: اآليتأكمل التمثيل ابألعمدة 

 
 

           :النتيجة
٪ 41.6صحيحة واتمة إجابة عن السؤال  أجابواكانت النسبة املئوية للطلبة األردنيني الذين 

 ٪.63.7يف حني بلغت النسبة املئوية الدولية 
 :كاآليتالطلبة األردنيني   إجاابتتوزعت 
 41.6 ٪صحيحة.إجابة  أجابوا 
 9.6 جزئية أي رسم عمود واحد صحيح من أصل إجابة ٪ من الطلبة أعطوا

 عمودين.
  مل يصلوا للسؤال.أو مشطوبة أو م خطأ إجاابهتبقية الطلبة كانت 

 

 ابألعمدة التمثيل إكمال /ابألعمدة البياانت متثيل
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 إرشادات عالجية
مبا أن هناك عدد كبري من الطلبة مل يستطيعوا إكمال الرسم البياين ابلرغم من إعطائهم جزء 

من الرسم فهذا يدل على ضعف يف قراءة اجلداول وابلتايل عدم القدرة على ترمجة ما هو 
 قلة الفرص للممارسة ما هو مطلوب يف السؤال.أو اجلدول على الرسم البياين، موجود يف 

لذا البد من تدريب الطلبة أوالا على تفسري البياانت املعروضة أمامهم والبدء إبعطائهم 
 جداول وطرح أسئلة متعلقة ابملعلومات املوجودة فيه.

 اطرح أسئلة مثل: -
  مدن خمتلفة يف يوم من  3والذي ميثل درجات احلرارة يف  أدانهانظر إىل اجلدول

 أايم شهر كانون الثاين وأجب عن األسئلة:
 

 
 

 أي املدن سجلت فيها أعلى درجة حرارة؟ 
 أي املدن سجلت فيها أدىن درجة حرارة؟ 
  لندن؟كم تزيد درجة احلرارة يف مدينة اسطنبول عن مدينة 
 وهكذا 

 اطرح أسئلة مماثلة متدرجة الصعوبة. -
 وانقش الطلبة ابملعطيات ودرهبم على تفسري ومتثيل البياانت. اعرض األسئلة املشاهبة -
 

 أسئلة مشاهبة
عالمات يف اجلدول  5طالباا يف امتحان مقربة ألقرب  100رصدت عالمات  السؤال األول:

 اآليت:

 80 75 70 65 60 العالمة
 16 24 40 15 5 العدد

  

 اسطنبول لندن ديب عمان املدينة
 5 10- 28 12 احلرارةدرجة 
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 أكمل التمثيل ابألعمدة اآليت لعرض العالمات

 
 

 طالباا ألقرب سنة يف اجلدول اآليت: 50رصدت أعمار  السؤال الثاين:

 15 14 13 12 العمر
 9 6 15 20 العدد

 

 
 أكمل التمثيل ابألعمدة اآليت لعرض املعلومات ذاهتا
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طالب يف الوصول إىل املدرسة مقربة ألقرب  100رصد الزمن الذي يستغرقه  السؤال الثالث:
 دقائق، اجلدول اآليت يبني النتائج: 5

 30 25 20 15 الزمن )دقيقة(
 9 26 40 25 العدد

 

 
 أكمل التمثيل ابألعمدة اآليت لعرض املعلومات ذاهتا
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؟السؤال     

 
 من غريها. أكثرطالباا  240يبني الشكل البياين نوع الربامج التلفزيونية اليت حيبها 

 أي من اآليت هو عدد الطلبة الذين اختاروا التاريخ؟
 

  60 (د 40 (ج 30 (ب 20 (أ
 

           :النتيجة
السؤال هي  الصحيحة على هذاجابة كانت النسبة املئوية للطلبة األردنيني الذين اختاروا اإل

  ٪52.1٪ بينما بلغت النسبة الدولية 36.9
  :كاآليتعلى البدائل املختلفة   األردنيني الطلبة إجاابتتوزعت 
 27.3٪  )(اعتقدوا أنه ميثل جزء واحد من الدائرة)من الطلبة اختاروا البديل )أ. 
 36.9٪  وا البديل )ب( وهو اجلواب الصحيحمن الطلبة اختار. 
 20.6٪  )(اعتقدوا أنه ميثل جزئيني)من الطلبة اختاروا البديل )ج. 
 11.6٪ )من الطلبة اختاروا البديل )د. 

 
 

 إرشادات عالجية

 

 ...اختاروا الذين الطلبة عدد/  البياانت تفسري
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تذكري الطلبة ابلتمثيل ابلقطاعات الدائرية ، حيث يتم حساب نسبة اجلزء املمثل ألي قطاع 
 وتقسم الدائرة على هذا األساس. 

يتم عادة تقسيم الدائرة بناء على النسب املئوية ويف حالة السؤال املطروح مت تقسيم الدائرة إىل 
 جزء وتوزيعها على جمموعة الربامج كل حسب النسبة اليت ميثلها  12
 :اآلتيةكلف الطلبة حل سؤال الدراسة وانقش السؤال واطرح األسئلة  -

   240متثل العدد  12ما العدد الكلي للطلبة؟ بني أن الدائرة أبجزائها ال  
  ما العدد الذي ميثل كل جزء من هذه األجزاء؟ 
  ما عدد أجزاء الدائرة اليت متثل الطلبة الذين يفضلون برامج التاريخ؟ بني هلم أن

 التاريخ ميثل جزء ونصف. 
 كلف الطلبة حل األسئلة املشاهبة -

 

     ةأسئلة مشاهب
 طالبا على األنشطة الرايضية  36توزيع طلبة الصف الثامن وعددهم  السؤال األول:

                                                                                          

 
  

 أي من اآليت هو عدد الطلبة املشاركني يف نشاط كرة اليد؟  
 

  9 (د 6 (ج 4 (ب 3 (أ
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ميثل أنواع األشجار املزروعة يف مزرعة حسن وعددها مجيعا  اآليت: الشكل الثاينالسؤال 
 شجرة   480

 

 
 

 ؟أي من اآليت هو عدد أشجار اللوز
 

  80 (د 40 (ج 240 (ب 160 (أ
 

دينار ، مثل مدير املبيعات هذه  360: بلغت مبيعات متجر يف أحد األايم السؤال الثالث
 .نوع املبيعاتالبياانت يف الشكل البياين اآليت حسب 

 
 

 أي من اآليت ميثل مثن مبيعات املالبس.
 

  10 (د 30 (ج 60 (ب 20 (أ
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؟السؤال     
 هلا أصغر مدى وأكرب متوسط  اآلتيةواحدة من قوائم األعداد 

  46    23   12    8    6 (أ
 46    28   12    8    6 (ب

 51    23   12    8    6 (ج
    51    18   12    8    6 (د

 

           :النتيجة
 كانت النسبة املئوية للطلبة األردنيني الذين اختاروا البديل الصحيح هلذا السؤال هي

 ٪40.4بينما كانت النسبة الدولية  37.3٪
  :كاآليتعلى البدائل املختلفة   األردنيني الطلبة إجاابتتوزعت 
 10.3٪ )من الطلبة اختاروا البديل)أ. 
 37.3٪ ديل الصحيحمن الطلبة اختاروا البديل )ب( وهو الب. 
 20.6(٪ من الطلبة اختاروا البديل )ج. 
 28.2٪ )من الطلبة اختاروا البديل )د. 

 

 إرشادات عالجية
الطلبة على البدائل اخلطأ نالحظ أن هناك عدد كبري من الطلبة ال يدرك  إجاابتمن خالل 

ابلرغم من أن املفردات قليلة وميكن حساب املدى بسهولة لذا فإن  معىن املدى واملتوسط
 .عدد كبري من الطلبة حيتاج للتذكري بتعريف كل من هذه املقاييس

 املنوال ملفرداتاكتب تعريف كل من: املدى ، املتوسط ، الوسيط ،  -
 اطرح أمثلة مثل: -

 :ما مدى ومتوسط ووسيط املفردات اآلتية 
2  ،5  ،9  ،12  ،15  
  ؟هل يتغري املدى 13لتصبح  12إذا مت تعديل القيمة  

 

 معني ومتوسط مدى ذات القائمة/   االحصائية املقاييس
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  ؟هل يتغري الوسيط 5ابلقيمة  6إذا استبدلت القيمة  
  ؟لكل من أصغر قيمة وأكرب قيمة هل يتغري املدى 3إذا أضيف العدد 
 ؟ف عدد ألكرب قيمة هل يتغري املدىإذا أضي 
 ؟إذا أضيف عدد إلحدى املفردات هل يتغري املتوسط 
  ؟إلحدى القيم السابقة ما مقدار الزايدة يف املتوسط 5إذا أضفنا 
السؤال  مث تربيرها وانقشجابة ب منهم اإلسؤال االمتحان واطل كلف الطلبة الرجوع إىل -

 :مع الصف كامال
و)ب( أصغر من املدى يف )ج(  البدائل جتد أن املدى يف )أ(من خالل استعراض 

تالحظ أن  ؟ني )أ( و )ب( أيهما متوسطها أكرب( لذا ننظر إىل البديلو )د
أي أن  28ويف )ب(  23املفردات متساوية ما عدا قبل األخرية فهي يف )أ( 

أي أن )ب( هي  هناك إضافة إلحدى املفردات وهذا يتبعه زايدة يف املتوسط
 لقائمة املطلوبة ا

 كلف الطلبة حل األسئلة املشاهبة -
 

 أسئلة مشاهبة
  ؟: أي من القوائم اآلتية هلا أكرب مدى وأقل متوسطالسؤال األول

 

  52    27   9    7    5 (أ
 52    30   9    7    5 (ب

 55     27   9   7    5 (ج
  55    18   9    7    5 (د

 
 
 
 

 ؟اآلتية هلا أكرب مدى وأقل وسيط : أي من القوائمالسؤال الثاين
 

   20   15    9   7   3 (أ
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  20   15   13   7   3 (ب
  30   15    9   7   3 (ج

  30   15   13  7   3 (د
 

 ؟اآلتية هلا أكرب وسيط وأقل متوسط: أي من القوائم السؤال الثالث
 

  11   9   7   5   3 (أ
  13   9   7   5   3 (ب

 11   9   8   5   3 (ج
  15   9   7   5   3 (د

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

؟السؤال     

 

 الدائرية ابلقطاعات التمثيل/ البياانت متثيل
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تصنع شركة هواتف نقالة. يبني اجلدول اآليت أنواع األجهزة اهلاتفية اليت تنتجها والنسبة املئوية 
 للمبيعات لكل منها.

 النسبة املئوية للمبيعات نوع اهلاتف النقال
 ٪40 سوبر تكست

 ٪20 بيغ فيو
 ٪25 إيكونومي
 ٪15 لوكسوري

 

 أي متثيالت القطاعات الدائرية اآلتية يُظهر تلك املعلومات بشكل صحيح؟
 

 
 
 
 
 

           :النتيجة
الصحيحة على هذا السؤال هي جابة كانت النسبة املئوية للطلبة األردنيني الذين اختاروا اإل

 ٪ 62.7٪ بينما بلغت النسبة الدولية 44.4
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 :كاآليتعلى البدائل املختلفة   األردنيني الطلبة إجاابتتوزعت 
 17.5)من الطلبة اختاروا البديل )أ ٪. 
 44.4 وا البديل )ب( وهو البديل الصحيح٪ من الطلبة اختار. 
 21.3)من الطلبة اختاروا البديل )ج ٪. 
 11.7 ٪)من الطلبة اختاروا البديل )د. 

 

 إرشادات عالجية
يظهر من خالل النتائج أن عددا من الطلبة مل يستطيعوا تقدير اجلزء من القطاع الدائري الذي 

 ميثل كل فئة من فئات البياانت.
بنّي للطلبة كيفية إجياد القطاع الدائري لكل جزء وأبن الدائرة تقسم حسب النسب فمثال  -

٪ ميثلها قطاع دائري مساحته تساوي نصف الدائرة والذي 50الفئة اليت تشكل 
٪ ميثله قطاع دائري مساحته ربع الدائرة وهكذا ليتكون عند الطلبة القدرة على 25يشكل

 التقدير 
حلساب زاوية القطاع الدائري الذي ميثل كل فئة من فئات اجلدول بدقة بعدها بني هلم أنه  -

٪ حتتاج قطاع دائري زاويته 20حتسب النسبة املئوية من القطاع فمثال: الفئة اليت متثل 
  °72وتساوي  360٪ من 20
جزء  12جزء وتقدير نسبة الفئة من ال   12ميكن أن يتخيل الطلبة الساعة املكونة من  -

جزء  12جزء من  3.6٪ حتتاج إىل 30طاع الذي حيتاجه فمثال الفئة اليت متثل وتقدير الق
 وميكن تقديره 

انقش سؤال الدراسة من خالل مناقشة البدائل املختلفة للسؤال واستبعاد البدائل غري  -
املناسبة فمثال: البديل أ يظهر أن هناك قطاعني متساويني وهذا غري صحيح إذ أن األنواع 

٪ 50نسب خمتلفة ، البديل ج يظهر أن النوع األول يشكل نصف الدائرة أي  املختلفة هلا
 .٪ وبنفس الطريقة انقش بقية البدائل واألسئلة املشاهبة40وهذا النوع ميثل 

 أسئلة مشاهبة
: يبني اجلدول اآليت جماالت االنفاق اليت ينفقها عمر والنسبة املئوية لكل السؤال األول

  :منها من دخله
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 النسبة املئوية اجملال
 ٪35 الطعام 

 ٪20 املواصالت 
 ٪15 الفواتري 

 ٪30 مالبس ومصاريف أخرى 
 

 أي متثيالت القطاعات الدائرية اآلتية تظهر تلك املعلومات بشكل صحيح

 
                                  
 
 
 
 

ملا قرأه يف هذه  : قرأ حممود كتاب يف ثالث أايم ، وكانت النسبة املئويةالسؤال الثاين
 :األايم موزعة يف اجلدول اآليت

 النسبة املئوية ملا قرأه اليوم 
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 ٪55 اخلميس
  ٪25 اجلمعة

 ٪20 السبت 
 

  ؟أي متثيالت القطاعات الدائرية اآلتية تظهر تلك املعلومات بشكل صحيح

 
 
 
 
 
 
 
 

طالبا من مدرسة يف رحلة ، يبني اجلدول اآليت أعداد الطلبة  60: سجل السؤال الثالث
 الذين شاركوا من كل صف 

 العدد الصف
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 6 (5اخلامس )
 15 (6السادس )

 21 (7السابع )
 18 (8الثامن )

 
 أي متثيالت القطاعات الدائرية اآلتية يظهر تلك املعلومات بشكل صحيح؟

 

 
 
 
 
 
 
 

؟السؤال     

 

 األقل السعر/  البياانت عرض
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 سؤال مشابه: تنزيالت على الشوكوالتة 
  زداا  20.5قطع من الشوكوالتة بسعر  5 :عروض املتجر )أ(

 زداا  8.6قطعتان من الشوكوالتة بسعر  :عروض املتجر )ب(
 زداا  12.6قطع من الشوكوالتة بسعر  3 :عروض املتجر )ج(

 زداا  16قطع من الشوكوالتة بسعر  4 :عروض املتجر )د(
 

وضعت البياانت يف  .رأت اندين هذه العروض وتريد أن حتصل على أقل سعر لكل قطعة
 (أ)مت اكمال املتجر  .اكمل اجلدول لتبني أي سعر كل قطعة يف كل متجر .جدول كاآليت

 

 سعر القطعة الواحدة املتجر
  زداا  4.1 أ

  ب
  ج

  د
 ؟على اندين أن تشرتي كي تدفع أقل سعر للقطعة الواحدةمن أي متجر جيب 

 

 .....................:.اإلجابة
 

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

 ٪.56.7بينما بلغت النسبة الدولية  23.8٪
 :كاآليتالطلبة األردنيني   إجاابتتوزعت 
 64.6 م غري صحيحةإجاابهت٪ من الطلبة كانت. 
 9.9 م مشطوبةإجاابهت٪ من الطلبة كانت. 
 1.7من الطلبة مل يصلوا للسؤال ٪. 

 إرشادات عالجية

                                                           
  زد : وحدة نقد مثل الدينار في األردن 
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عن السؤال مما يدل على ضعف الطلبة يف جابة من ثالثة أرابع الطلبة مل يتكنوا من اإل أكثر
 قراءة البياانت وابلتايل عدم القدرة على اختاذ القرار. 

 اطلب من الطلبة قراءة السؤال املشابه وتفسريه  -
 اطلب منهم اكمال اجلدول ابلرجوع للمعلومات املعطاة يف بداية السؤال -
 األسعار  اطلب منهم مقارنة -
إذا وجدت أن بعض الطلبة ال يستطيع قسمة عدد عشري على عدد صحيح وضح  -

 ذلك من خالل أمثلة مثل: 
 وهكذا    □= 2÷   8.4    □= 3÷   3.6   □= 4÷  24.4ما انتج         
 كلف الطلبة حل األسئلة املشاهبة -

 

 أسئلة مشاهبة
 : عروض على العصري السؤال األول

 
 
 
 
 

 رأى سيف هذه العروض على العصري وأراد أن حيصل على أقل سعر للعبوة الواحدة 
 لتبني سعر العبوة الواحدة بعد العرض وأي العروض أفضل؟  اآليتأكمل اجلدول 
 سعر العبوة  املتجر 

  أ
  ب

  ج
 من أي متجر تنصح سيف أن يشرتي؟ 

 

 .....................:.اإلجابة
 :السعرات احلرارية يف أنواع من اجلنب اآليت: يبني اجلدول السؤال الثاين

 املتجر أ

من عبوات  3اشرتي 
دينار  4.4العصري بسعر 

 واحصل على عبوة جماان

 املتجر  ج

عبوات من  4اشرتي 
دينار  5العصري بسعر 

واحصل على عبوة جماان 
  

 املتجر ب 

اشرتي عبواتن من 
دينار  3.6العصري بسعر 

واحصل على عبوة جماان 
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 السعرات احلرارية الكمية ابلغرامات نوع اجلنب

 44 100 اجلنب األبيض
 32 40 جنب املاعز

 46 20 البقري
 72 30 املازوريال

 
غرام من اجلنب ولكنها تفضل أن حتصل على أقل كمية من  100أرادت رند أن تتناول 

 ما النوع الذي توصي به رند لتناوله؟  .احلراريةالسعرات 
 

 .....................:.اإلجابة
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 صحيح التمثيل هل/  البياانت عرض
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؟السؤال     
 :قام أمحد وهو طالب يف الصف الثامن جبمع البياانت اآلتية

 الرايضة املفضلة عدد الطلبة
 كرة القدم 16
 كرة السلة 15

 السباحة 8
 التنس األرضي 6

 

 رمست مها الشكل البياين اآليت 
 
 
 
 
 
 
 

 

 هل التمثيل البياين الذي رمسته مها صحيح؟
 يف مربع واحد(.  ضع إشارة) 

 نعم □  
 ال □

 ر إجابتك.فسّ 
 
 

           :النتيجة

16 15 6 0 8 

 كرة القدم

 كرة السلة

 السباحة

 التنس االرضي

 عدد الطلبة

ضة
لراي

 ا
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عن سؤال مشابه هي  صحيحة إجابة أجابواكانت النسبة املئوية للطلبة األردنيني الذين 
 ٪.13بينما بلغت النسبة الدولية  3.8٪

 :كاآليتالطلبة األردنيني   إجاابتتوزعت 
 68.5 ٪( أن الرسم صحيح أجابوامن الطلبة). 
 23.6 م غري صحيحةإجاابهت٪ من الطلبة كانت. 

 

 عالجيةإرشادات 
معظم الطلبة اعتقدوا أن الرسم صحيح وليس فيه أي خطأ مما يشري إىل أن الطلبة ال ينظرون 

إىل دقة الرسم ومل يعرفوا أن التدريج للمحور بشكل دقيق يؤثر على دقة الرسم وعلى مقارنة 
بشأن البياانت املعروضة وأن اهلدف يف معظم الرسومات يكون لتسهيل املقارنة واختاذ قرارات 

  هذه البياانت
عدم أو وضح للطلبة مكوانت التمثيل البياين وطرق تدريج احملاور وبني هلم أن أي خطأ  -

 دقة يؤدي للحصول على معلومات غري صحيحة.
 .هلم ما اخلطأ انقش الطلبة ابلسؤال املشابه وبني -
املناسب  عون التدريجبياانت واطلب منهم متثيلها وأتكد أبهنم يض دّرب الطلبة إبعطائهم -

 .على احملاور
 . وانقشها مع الصف أبكملهكلف الطلبة حل األسئلة املشاهبة. -

  

     أسئلة مشاهبة
 مدن خمتلفة يف شهر كانون الثاين.  4: اجلدول اآليت يبني كميات األمطار يف السؤال األول

 كمية األمطار ابمللليمرتات املدينة
 80 أ

 60 ب
 10 ج

 30 د
 ؟صحيح جانبااهل التمثيل 

 د
 ج

 ب

 أ

دينة
 امل
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 يف مربع واحد(.  ضع إشارة)
 نعم □  

 ال □
 ر إجابتك.فسّ  

 
 
 

مدارس  3اجلدول اآليت يبني عدد الطلبة الناجحني يف امتحان وطين يف  السؤال الثاين:
 إبحدى املدن. 

 

 عدد الطلبة الناجحني  املدرسة 
 60 أ

 20 ب
 10 ج

  ؟صحيح جانبااهل التمثيل 
 يف مربع واحد(.  ضع إشارة)

 نعم □  
 ال □

 فّسر إجابتك
                                                                  

 
 
 
 
 

 ج

 ب

 أ

 عدد الطلبة

رسة
املد

 

10 20 60 
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؟السؤال     
  .بطاقة ، بعضها محراء وبعضها زرقاء 30سؤال مشابه: صندوق حيتوي على 

مت تكرار عملية  .مت سحب بطاقة بشكل عشوائي وتسجيل لوهنا مث أعيدت إىل الصندوق
 .مرة 90مرة وظهرت البطاقة احلمراء  150السحب 

   ؟ما العدد املتوقع للبطاقات احلمراء يف الصندوق
 

 18 (د 15 (ج 12 (ب 9 (أ
 

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

 .٪45.4بينما كانت النسبة الدولية  28.7٪
  :كاآليتعلى البدائل املشاهبة   األردنيني الطلبة إجاابتتوزعت 
 20.1)من الطلبة اختاروا البديل )أ ٪.  
 16.1 الطلبة اختاروا البديل )ب(٪ من. 
 30.8)من الطلبة اختاروا البديل )ج ٪. 
 28.7من الطلبة اختاروا البديل )د( وهو البديل الصحيح ٪. 

 

 إرشادات عالجية
من الطلبة اختاروا البديل )ج(أي أهنم اعتقدوا  ٪30من  أكثريظهر من خالل النتائج أن 

لذا ال بد من  .السؤال يدل على اختالف العدديف اللونني دون االنتباه أن  اومتسأن العدد 
الرتكيز على ضرورة قراءة املسألة وتفسريها بدقة والتأكيد على حتليل املسألة وفهم املعطيات 

  .واملطلوب
اطلب من الطلبة أعادة صياغة املسألة وتلخيصها وحتديد املعطيات واملطلوب ووضع  -

 خطة احلل والعمليات الالزمة حللها 
 بة مفهوم االحتمال النظري والتجرييب والعالقة بينهما مثال: بني للطل -

 

 احلدث عناصر عدد /اإلرجاع مع حادث احتمال
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 :مرة ، كم مرة تتوقع احلصول على الصورة  50عند رمي قطعة نقد  اسأل الطلبة 
  6مرة كم مرة تتوقع احلصول على الرقم  30عند رمي حجر نرد  
 اربط بني االحتمال النظري واالحتمال التجرييب  -
 اطلب منهم القيام بتجارب وحساب تكرار احلدث وربطه ابالحتمال النظري  -
 كلف الطلبة حبل األسئلة املشاهبة وانقش بعضها. -

 

 أسئلة مشاهبة
  .كرة ، بعضها أبيض والبعض اآلخر أزرق  20: صندوق حيتوي على السؤال األول

مت تكرار ذلك  مت اختيار كرة بشكل عشوائي وتسجيل اللون مث أعيدت إىل الصندوق ،
  .مرة 50مرة وظهرت الكرة الزرقاء  250

  ؟ما العدد املتوقع للكرات الزرقاء
 

 16 (د 10 (ج 4 (ب 5 (أ
 

مت اختيار كرة عشوائيا  .كرات بيضاء  5كرات محراء و   7: صندوق حيتوي على السؤال الثاين
ما العدد املتوقع لظهور  .مرة 120مت تكرار العملية  .وتسجيل لوهنا مث أعيدت إىل الصندوق

  ؟الكرة احلمراء يف هذه العملية
 

 50 (د 70 (ج 60 (ب 7 (أ
 

قميصا بعضها أبيض وبعضها أزرق  33: لدى اتجر صندوق حيتوي على السؤال الثالث
مرة  66كرر العملية   .سحب أحد القمصان وسجل اللون وأعاده إىل الصندوق .وأخضر

   مرات. 10وظهر قميص أبيض فيها 
  ؟املتوقع للقمصان البيضاءما العدد 

 

 23 (د 5 (ج 28 (ب 11 (أ
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؟السؤال     
أمضى سامل وسليم أسبوعا يف جتارة اخلضار يف السوق نفسه، ولكنهما أرادا البيع يف  سؤال مشابه:

اجلهة اجلنوبية من مكانني خمتلفني، ابع سامل يف اجلهة الشمالية من السوق، وابع سليم يف 
 السوق.

 ما مجعه كل منهما. اآليتيبني اجلدول 
 كل يوم يف كل منطقة  ما مجعه كل من سامل وسليم من نقود ابلزد منطقة البيع

 18، 12، 11، 7، 7، 5،  3 اجلهة الشمالية
 13، 9، 9، 7، 5، 3، 3 اجلهة اجلنوبية

 مجعها يف كل منطقة بيع.أ: جد املتوسط والوسيط لعدد النقود اليت مت 
 اجلهة الشمالية:

 املتوسط:.......................
 الوسيط:.......................

 اجلهة اجلنوبية
 املتوسط:.......................
 الوسيط:.......................

 

 خطأ؟أو ب. هل العبارات اآلتية حول املتوسط والوسيط ملناطق البيع صح 
  واحدة أمام كل عبارة ضع إشارة

 خطأ صح العبارة
   يبني املتوسط عدد النقود اليت مت مجعها كل يوم يف منطقة البيع

خالل  أو أكثريبني الوسيط أن سامل وسليم مجعا على األقل هذا العدد من النقود 
 نصف عدد أايم البيع

  

   األايم يبني الوسيط عدد النقود اليت مت مجعها يف منطقة البيع يف معظم
   ميكن أن يكون املتوسط عدد النقود اليت مل يتم مجعها يف أي يوم

                                                           
  زد : وحدة نقد مثل الدينار في األردن 

 

 والوسيط الوسط حساب - املركزية النزعة مقاييس
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           :النتيجة
صحيحة عن سؤال إجابة  أجابوابلغت النسبة املئوية للطلبة األردنيني الذين : القسم )أ(

 .٪23.1الصحيحة  جاابتالنسبة الدولية لإل٪، وبلغت 6.1مشابه 
 :كاآليتالطلبة األردنيني   إجاابتتوزعت 
 6.1 حصل على درجتني. -صحيحةإجابة ٪ أجاب 
 9.3 صحيحة إجاابت 3أو  2٪ لديه. 
 79.5 أو ممسوح، أو غري صحيحة )مبا يف ذلك حل مشطوب، إجابة ٪ كتب أية

 .حل ال يتفق مع املطلوب(أو ، مقروءةغري أو  -خرابيش -خطوات مشوشة
 15.3حصل على درجة واحدة ٪. 
 10.3 ٪حذف السؤال. 
 1.6٪ مل يصل إىل السؤال. 

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

 

 إرشادات عالجية
 ٪10.3السؤال، نالحظ أن الطلبة األردنيني الصحيحة عن  إجاابتمع مالحظة اخنفاض 

وهذا يدل على ضعف أغلبية الطلبة األردنيني ٪ منهم مل يصل للسؤال. 1.6حذفه، وأن 
 مبفهوم كل من الوسط والوسيط من جهة ، وضعفهم يف طريقة حساهبما من جهة أخرى،

 لذا من الضروري مناقشة أسئلة مشاهبة للسؤال مع األخذ ابالعتبار: 
و الوسيط وداللة كل منهما والفرق بينهما من خالل  مناقشة الطلبة مبفهومي املتوسط -

، مث حساب 2، 1، 3،  4ثلة متدرجة يف الصعوبة، مثال ما الوسيط والوسط للقيم: أم
 15، 6، 8، 9، 6الوسط والوسيط لقيم مثل: 

، 4، 4) اآلتيةحساب الوسيط عندما تكون هناك قيما متكررة، مثال: ما الوسيط للقيم  -
أو (. مع مالحظة أنه حلساب الوسيط ال بد من ترتيب القيم تصاعداي 5، 2،  6

 تنازليا، وهذا ما جيب أن يُركز عليه.
 املشار إليها سابقا. اإلجراءات العامة يف التدريستطبيق  -
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 أسئلة مشاهبة
 :السؤال األول

 دورات لعب. 7يلعب رامي وفادي لعبة ويسجالن نقاط الفوز كل 
 نقاط كل منهما يف الدورات السبع. اآليتيبني اجلدول 

 الدورات السبعنقاط رامي وفادي يف   الالعب
 19، 16، 14، 5، 8، 7، 8 رامي

 14، 11، 5، 11، 5، 10، 7 فادي
 جد املتوسط والوسيط لعدد النقاط اليت سجلها كل العب. .أ

 رامي:
 .......................املتوسط:
 .......................الوسيط:

 فادي
 .......................املتوسط:
 .......................الوسيط:

 
 خطأ؟أو ب. هل العبارات اآلتية حول املتوسط والوسيط لعدد النقاط صح 

 واحدة أمام كل عبارة  ضع إشارة 
 خطأ صح العبارة

   يبني املتوسط عدد النقاط اليت مت سجلها كل يوم من أايم اللعب
أو يبني الوسيط أن رامي وفادي سجال على األقل هذا العدد من النقاط 

 خالل نصف عدد أايم اللعب أكثر
  

   يبني الوسيط عدد النقاط اليت مت تسجيلها يف معظم األايم
   ميكن أن يكون املتوسط عدد النقاط اليت مل يتم تسجيلها يف أي يوم
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 السؤال الثاين:
رمسته كل من سهى وهنى كل يوم من لوحات لتزيني جدار املدرسة على يبني اجلدول اآليت ما 

 أايم. 5مدار 
 

 أايم 5ما مت رمسه على مدار  الفتاة
 6، 4، 3، 4، 2 سهى

 1، 1،3،5،4 هنى
 

 جد املتوسط والوسيط لعدد اللوحات اليت رمستها كل من الفتاتني. .أ
 سهى

 .......................املتوسط:
 .......................الوسيط:

  هنى
 .......................املتوسط:
 .......................الوسيط:

 
 خطأ؟أو ب. هل العبارات اآلتية حول املتوسط والوسيط لعدد اللوحات صح 

 واحدة أمام كل عبارة  ضع إشارة 
 خطأ صح العبارة

   يبني املتوسط عدد اللوحات اليت مت رمسها كل يوم 
يبني الوسيط أن سهى و هنى رمستا على األقل هذا العدد من اللوحات 

 خالل نصف عدد أايم العمل أو أكثر
  

   يبني الوسيط عدد اللوحات اليت مت رمسها يف معظم األايم
   ميكن أن يكون املتوسط عدد اللوحات اليت مل يتم رمسها يف أي يوم
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 السؤال الثالث:
جيمعان كل لوحده التفاح مع والدهم، ويضعان التفاح يف أايم  8أمضى صايف وكساب 

 صناديق. 
 مجعها كل منهما طيلة فرتة العمل.عدد صناديق التفاح اليت  اآليتيبني اجلدول 

 ما مجعه كل من صايف وكساب من صناديق التفاح كل يوم االبن
 2، 3، 4، 6، 5، 5، 4، 3 صايف

 2، 2، 3، 1، 6، 6، 3، 4 كساب
 املتوسط والوسيط لعدد صناديق التفاح اليت مت مجعها كل من صايف وكساب.أ: جد 

 صايف:
 .......................املتوسط:
 .......................الوسيط:
 كساب:

 .......................املتوسط:
 .......................الوسيط:

 
 خطأ؟أو ديق التفاح صح ب. هل العبارات اآلتية حول املتوسط والوسيط لعدد صنا

 واحدة أمام كل عبارة  ضع إشارة 
 خطأ صح العبارة

   يبني املتوسط عدد صناديق التفاح اليت مت مجعها كل يوم 
أو يبني الوسيط أن صايف وكساب على األقل هذا العدد من الصناديق 

 خالل نصف عدد أايم العمل أكثر
  

   مجعها يف معظم األايميبني الوسيط عدد الصناديق اليت مت 
   ميكن أن يكون املتوسط عدد الصناديق اليت مل يتم مجعها يف أي يوم
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؟السؤال     
 سؤال مشابه:

فقط.  "جو " ميكن لسائد أن يسافر من املدينة أ إىل املدينة د عرب كل من املدينتني "ب"
 ابحلافلة.أو ابلطائرة  ميكن لسائد أن يسافر

 هو نفس احتمال سفره ابلطائرة.  ابحلافلةاحتمال سفر سائد بني أي مدينتني 
  وصل سائد إىل املدينة د.

 ما احتمال أنه سافر ابلطائرة من أ إىل ب ومن ب إىل ج ومن ج إىل د؟
 
 
 
 
 
 
 

 

 (  أ
1

2
 (  ب 

1

4
 (  ج 

1

8
 (  د 

1

16
 

 

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

 ٪29.0الصحيحة  جاابتالنسبة الدولية لإل، وبلغت  19.3٪
 :كاآليتعلى البدائل املشاهبة  الطلبة األردنيني  إجاابتتوزعت 
 26.4 أ(.٪ اختار( 
 38.4)اختار )ب ٪.  
 19.3اختار )ج( البديل الصحيح ٪. 

 

 حادث احتمال -احتماالت

 حافلة

 حافلة

 طائرة

 طائرة

 طائرة
 حافلة

 املدينة ج املدينة د

 ب املدينة

 املدينة أ
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 8.9.)اختار )د ٪ 
 3.1حذف السؤال ٪. 
 3.8مل يصل إىل السؤال ٪. 

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

 

 إرشادات عالجية
أو رمبا تكمن مشكلة حوايل ثالثة أرابع الطلبة األردنيني هنا أهنم مل يفهموا السؤال جيدا، 

أهنم يبادرون للتعامل مع األعداد الواردة فيه دون ربط املعطيات معا من جهة، ودون ربط 
فمن اختار البديل )أ( اعترب وجود حدث واحد يف  املعطيات مع املطلوب من جهة أخرى،

1اله  السؤال احتم

2
، ومل يتابع السؤال، ومن اختار البديل )ب( اختار حدثني من األحداث  

1 أنه ضرب أو الواردة 

2
يف نصف دون ربط ذلك ابلسؤال، ومن اختار البديل )د( اعترب   

 نقطة البداية حداث، إن هذا يُوجب ما يلي عند مناقشة أسئلة مشاهبة:
 فهم السؤال من قبل الطلبة والتأكد من ذلك. -
  2كرات محراء ،   3مناقشة الطلبة مبفهوم احلدث وداللة احتماله. مثل: صندوق حيوي  -

 كرة بيضاء، سحبت كرة واحدة عشوائيا، ما احتمال أن تكون الكرة املسحوبة محراء؟
3هنا جيب الرتكيز على مفهوم االحتمال مبعىن التوقع أي نتوقع أن تكون الكرة محراء  -

5
  ،

عدد عناصر احلدث مقسوما على عدد عناصر  دث يساويوعندها نقدم احتمال احلا
 الفراغ العيين.

، وربط معطيات السؤال معا جابة مساعدة وتوجيه الطلبة للتخلص من التسرع يف اإل -
 وربطها مع املطلوب.

 املشار إليها سابقا. اإلجراءات العامة يف التدريستطبيق  -
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 أسئلة مشاهبة
 السؤال األول:

 ميارس أن وإما التلفاز يشاهد أن إما ذلك وبعد صديقه يزور أو قصة حسن يقرأ أن احتمال

1 قصة يقرا أن احتمال كان  إذا. السوق إىل يذهب مث. الرايضية

4
 صديقه يزور أن واحتمال ،

3

4
2 الرايضة ميارس أن احتمال و ،

5
3 التلفاز يشاهد أن واحتمال ،

5
 

 ة؟الرايض ومارس صديقه زار أن بعد السوق إىل ذهب أنه احتمال ما 
   

 (  أ
1

10
 (  ب 

3

10
 (  ج 

9

20
 (  د 

9

200
 

 
 :السؤال الثاين

قطعة نقد على أحد أوجهها صورة )نقش( وعلى الوجه اآلخر كتابة. يقول عابد أنه سريمي 
صور يف  4أيمل أمحد ابحلصول على نتيجة  .مرات متتالية ويسجل الوجه الظاهر 4 القطعة

 الرميات األربعة.
 يريد؟ ما احتمال أن حيصل عابد على ما

 

 (  أ
1

2
 (  ب 

1

4
 (  ج 

1

8
 (  د 

1

16
 

 

 :السؤال الثالث
منها سوداء. سحب  3منها زرقاء و  5منها محراء،  4يف صندوق حيتوي على كرات، 

عادها إىل الصندوق، وسحب كرة مرة أخرى وأعادها إىل الصندوق، أمث  منصور كرة عشوائيا
 من جديد. وسحب الكرة

 محراء؟ما احتمال أن تكون الكرات الثالثة املسحوبة 
 

 (  أ
1

3
 (  ب 

1

9
 (  ج 

1

27
 (  د 

1

64
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؟السؤال     

 
 افرتض أن ران ووليد يديران املؤشر يف قرصيهما.

 صحيحاا؟ أييتأ. أي مما 
 

 احتماال على قرص وليد مما هو على قرص ران. أكثراللون األزرق  (أ
 وليد.احتماال على قرص ران مما هو على قرص  أكثراللون األزرق  (ب

 اللون األزرق مستحيل على كال القرصني. (ج
 .األزرق متساوي االحتمال على كال القرصني اللون (د

 
 صحيحا؟ أييتأي مما  .ب

 

 .احتماال على قرص وليد مما هو على قرص ران أكثراللون األمحر  (أ
 احتماال على قرص ران مما هو على قرص وليد. أكثراللون األمحر  (ب

 كال القرصني.اللون األمحر مستحيل على   (ج
 األمحر متساوي االحتمال على كال القرصني. اللون (د

 
 

 

 احتماال أكثر أيهما- حدث احتمال
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           :النتيجة

  أ(قسم(: 
،  ٪49.3الصحيحة عن السؤال جابة بلغت النسبة املئوية للطلبة األردنيني الذين اختاروا اإل

 ٪.65.3الصحيحة  جاابتالنسبة الدولية لإلوبلغت 
 :كاآليتعلى البدائل املشاهبة  الطلبة األردنيني  إجاابتتوزعت 
 25.6.)اختار )أ ٪ 
 49.3اختار )ب( البديل الصحيح ٪. 
 6.7)اختار )ج ٪. 
 13.2.)اختار )د ٪ 
 3.1حذف السؤال ٪. 
 1.9مل يصل إىل السؤال ٪. 

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

  ب(قسم(: 
،  ٪43.8الصحيحة عن السؤال جابة النسبة املئوية للطلبة األردنيني الذين اختاروا اإلبلغت 

 ٪.70.0الصحيحة  جاابتالنسبة الدولية لإلوبلغت 
 :كاآليتعلى البدائل املشاهبة  الطلبة األردنيني  إجاابتتوزعت 
 9.7.)اختار )أ ٪ 
 15.3)اختار )ب ٪. 
 43.8)اختار )ج ٪. 
 29.0)الصحيح البديل ٪ اختار )د. 
 1.3حذف السؤال ٪. 
 0.9مل يصل إىل السؤال ٪. 
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صحيحة أدىن من النسبة إجابة عن السؤال  أجابوانالحظ أن نسبة الطلبة األردنيني الذين 
 الدولية.

 إرشادات عالجية
هنا على مالحظة أي القرصني يكون فيه اللون أكرب مساحة. ولرمبا ال يعي جابة تعتمد اإل

 يل" والتعبري "متساوي االحتمال"،احتماال"، والتعبري " مستح أكثرالطلبة املقصود ابلتعبري " 
ورمبا تُعزى نسبة الطلبة األردنيني املنخفضة عن النسبة الدولية إىل قلة ألفة الطلبة مبثل هذه 

 ؟أييتذا عند مناقشة أسئلة مشاهبة يتم الرتكيز على ما األسئلة، ول
احتماال، و مستحيل، و  أكثرمناقشة الطلبة بداللة املفاهيم الثالثة الواردة يف السؤال:  -

ث دمتساوي االحتمال. فالكسر األكرب الذي يعرب عن احتمال حادث ما يعين أن احل
استحالة احلدث)دخول سيارة إىل احتماال، واالحتمال املستحيل يكون يف حالة  أكثر

غرفة الفصل(، والكسران املتساواين اللذان يعربان عن احتمال حادثني يشريان إىل 
 تساوي احتمال احلدوث.

 فزايدة ميثله، الذي الدائري القطاع مبساحةيف مثل هذا السؤال يتم ربط احتمال احلدث  -
 .عليهالدال  الكسر بقيمة وكذلك وابلعكس، االحتمال زايدة على تدل القطاع مساحة

 املشار إليها سابقا. اإلجراءات العامة يف التدريستطبيق  -
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  

543 

 
 

     أسئلة مشاهبة
           :السؤال األول

 
 افرتض أن سعاد ووداد يديران املؤشر يف قرصيهما.

 صحيحاا؟ أييتأ. أي مما 
 

 سعاد. احتماال على قرص وداد مما هو على قرصأكثر اللون األزرق  (أ
 احتماال على قرص سعاد مما هو على قرص وداد.أكثر اللون األزرق  (ب

 اللون األزرق مستحيل على كال القرصني. (ج
 األزرق متساوي االحتمال على كال القرصني اللون (د

 
 صحيحا؟ أييتأي مما  .ب

 

 احتماال على قرص وداد مما هو على قرص سعاد.أكثر اللون األمحر  (أ
 احتماال على قرص سعاد مما هو على قرص وداد.أكثر اللون األمحر  (ب

 اللون األمحر مستحيل على كال القرصني. (ج
 األمحر متساوي االحتمال على كال القرصني. اللون (د
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 :السؤال الثاين
 

 
 افرتض أن لني و تولني تديران املؤشر يف قرصيهما.

 صحيحاا؟ أييتأ. أي مما 
 

 مما هو على قرص تولني.احتماال على قرص لني أكثر اللون األزرق  (أ
 احتماال على قرص تولني مما هو على قرص لني.أكثر اللون األزرق  (ب

 اللون األزرق مستحيل على كال القرصني. (ج
 األزرق متساوي االحتمال على كال القرصني اللون (د

 
 صحيحا؟ أييتأي مما  .ب

 

 احتماال على قرص لني مما هو على قرص تولنيأكثر اللون األمحر  (أ
 تولني مما هو على قرص لني.احتماال على قرص أكثر محر اللون األ (ب

 اللون األمحر مستحيل على كال القرصني. (ج
 األمحر متساوي االحتمال على كال القرصني. اللون (د
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 السؤال الثالث:
 

 
 

 افرتض أن رايض و جودت يديران املؤشر يف قرصيهما.
 صحيحاا؟ أييتأ. أي مما 

 

 على قرص جودت مما هو على قرص رايض.احتماال  أكثراللون األزرق  (أ
 احتماال على قرص رايض مما هو على قرص جودت. أكثراللون األزرق  (ب

 اللون األزرق مستحيل على كال القرصني. (ج
 األزرق متساوي االحتمال على كال القرصني اللون (د

 
 صحيحا؟ أييتأي مما  .ب

 

 رايض.احتماال على قرص جودت مما هو على قرص  أكثراللون األمحر  (أ
 احتماال على قرص رايض مما هو على قرص جودت. أكثراللون األمحر  (ب

 اللون األمحر مستحيل على كال القرصني. (ج
 األمحر متساوي االحتمال على كال القرصني. اللون (د
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؟السؤال     

 
قامت ايمسني بنزهة على منت الدراجة. يبني الرسم البياين سرعتها خالل أول مخس دقائق من 

 يف الرسم؟ "ف"و  "ع"نزهتها. ما هو التفسري املمكن للجزء الواقع بني 
 

 بدراجتها مرتفعاا. تصعدكانت ايمسني  (أ
 .كانت ايمسني تنزل بدراجتها منحدراا (ب

 توقفت ايمسني ملدة دقيقة. (ج
 إىل نقطة االنطالق. عادت ايمسني (د

 

           :النتيجة
، ٪ 17.6الصحيحة عن السؤال جابة بلغت النسبة املئوية للطلبة األردنيني الذين اختاروا اإل

 .٪40.8الصحيحة  جاابتالنسبة الدولية لإلوبلغت 
 أما نتائج الطلبة األردنيني فكانت:

 17.6اختار )أ( البديل الصحيح ٪. 
 57.3)اختار )ب ٪. 
 14.3)اختار )ج ٪. 

 

 سرعة خمطط - املخططات
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 8.3)اختار )د ٪. 
 1.4حذف السؤال ٪. 
 1.2مل يصل إىل السؤال ٪. 

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

 

 إرشادات عالجية
البديل ب يار رمبا كانت فرص الطلبة اليت تعرضوا فيها ملثل هذا السؤال قليلة، بدليل اخت

 بنوا وقدمن نصف عدد من أجاب عن السؤال ،  أكثر٪ 57.3 بنسبة مرتفعة نسبيا
 أجابواأن الطلبة أو  ، تتناقص هنا السرعة أن إذ ، داللته على وليس الرسم، يف على إجابتهم

 عن السؤال بتسرع ودون فهم كامل له. وعلى ذلك وعند مناقشة أسئلة مشاهبة يتم:
للتخلص من إحدى العادات غري احملببة يف الدراسة أال وهي التسرع يف توجيه الطلبة  -

 دون فهم السؤال جيدا ، وهذه ليست خاصة هبذا السؤال بل بصورة عامة.جابة اإل
 املشار إليها سابقا. اإلجراءات العامة يف التدريستطبيق  -

 

 أسئلة مشاهبة
 :السؤال األول

 
 دقيقة من نزهته. 6.5الرسم البياين سرعته خالل أول قام سامي بنزهة على دراجته، يبني 

 ما هو التفسري املمكن للجزء الواقع بني "نقطة البداية" و "س"؟
 .اكان سامي يصعد بدراجته مرتفعا  (أ

 ا.كان سامي ينزل بدراجته منحدرا  (ب
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 توقف سامي ملدة دقيقة لالسرتاحة. (ج
 سامي إىل نقطة انطالقه. عاد (د

 :السؤال الثاين

 
 دقيقة من نزهته. 6.5بنزهة على دراجته، يبني الرسم البياين سرعته خالل أول قام أشرف 

 ما هو التفسري املمكن للجزء الواقع بني "ع" و "ل"؟
 

 .اكان أشرف يصعد بدراجته مرتفعا  (أ
 ا.كان أشرف ينزل بدراجته منحدرا  (ب

 .اثبتة بسرعة أشرف سار (ج
 أشرف إىل نقطة انطالقه. عاد (د

 

 :السؤال الثالث

 
 دقيقة من نزهته. 6.5حازم بنزهة على دراجته، يبني الرسم البياين سرعته خالل أول قام 

 ما هو التفسري املمكن للجزء الواقع بني "س" و "ص"؟
 

 .اكان حازم يصعد بدراجته مرتفعا  (أ
 ا.كان حازم ينزل بدراجته منحدرا  (ب
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 .اثبتة بسرعة حازم سار (ج
 حازم إىل نقطة انطالقه. عاد (د

 

؟السؤال     
 سؤال مشابه: 

 املستجيبون نوع النشاط الرايضي
       كرة قدم
    كرة سلة

      كرة طائرة
     سباحة

استطلع جمحم آراء زمالئه يف النشاط الرايضي املفضل لديهم، ولكنه مل يضع مفتاحا للرموز 
 طالبا عن االستطالع وتظهر النتائج أعاله. 90أجاب  على الرسم البياين.

 كم عدد الطلبة الذين قالوا أن نشاط كرة الطائرة هو املفضل لديهم؟
 

 25 (د 18 (ج 5 (ب 4 (أ
 

           :النتيجة
 الصحيحة عن سؤال مشابهجابة بلغت النسبة املئوية للطلبة األردنيني الذين اختاروا اإل

 .٪42.9الصحيحة  جاابتالنسبة الدولية لإل ، وبلغت 15.1٪
  :كاآليتعلى البدائل املشاهبة  الطلبة األردنيني  إجاابتتوزعت 
 4.3.)اختار )أ ٪ 
 64.9)اختار )ب ٪. 
 14.3)اختار )ج ٪. 
 15.1)البديل الصحيح ٪ اختار )د. 
 0.5حذف السؤال ٪. 
 0.9مل يصل إىل السؤال ٪. 

 

 تفضيالت - بيانية جداول/ بياانت



  

550 

صحيحة أعلى من النسبة إجابة عن السؤال  أجابوانالحظ أن نسبة الطلبة األردنيني الذين 
 الدولية.

 

 إرشادات عالجية
يظهر أن غالبة الطلبة األردنيني مل يستطع فهم معطيات السؤال كما ينبغي، ولذا جاء البديل 

 وليسذين فضلوا كرة الطائرة لوهو عدد الصور الدالة على عدد ا ٪64.9أبعلى نسبة (ب)
هو عدد الرموز إزاء كرة الطائرة  5، اذ أن  أفراد 5 ميثل صورة أو رمز كل  أن إذ داللتها، على

 ٪4.3ويظهر عدم فهم السؤال يف البدلني )أ(  وليس عدد الطلبة الذين يفضلون هذه اللعبة،
وهو عدد الصور الدالة على عدد  ٪14.3وهو عدد األنشطة الرايضية، ويف البديل )ج( 

 مناقشة أسئلة مشاهبة أن:الطلبة الذين استجابوا لالستبيان. وعلى ذلك يفضل عند 
 .اإلجابة بطريقة الطلبة مناقشة -
دون فهم للسؤال وحتديد جابة مساعدة وتوجيه الطلبة للتخلص من عادة التسرع يف اإل -

املعطيات واملطلوب فيه بدقة، وذلك من خالل مناقشتهم وطرح األسئلة عليهم حول 
 معطيات السؤال واملطلوب فيه.

اإلشارات الواردة يف اجلدول والدالة على عدد القيم أو يتم الرتكيز على مدلول الرموز  -
 احلقيقية.

 املشار إليها سابقا. اإلجراءات العامة يف التدريستطبيق  -
 

 أسئلة مشاهبة
 :السؤال األول

طالبا يف اللون املفضل لديهم، ولكنه مل يضع مفتاحا للرموز على  100استطلع هزاع آراء 
  .اجلدول

 املستجيبون اللون
 ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ األمحر

 ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ األخضر
 ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ األزرق

  ♥ ♥ ♥ األصفر
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 كم عدد الطلبة الذين قالوا أن اللون األخضر هو املفضل لديهم؟
 

 100 (د 25 (ج 5 (ب 4 (أ
 السؤال الثاين:

طالبا يف الفاكهة املفضلة لديهم، ولكنه مل يضع مفتاحا للرموز على  39استطلع راكان آراء 
 اجلدول. 

 تقال هو الفاكهة املفضلة لديهم؟كم عدد الطلبة الذين قالوا أن الرب 
 39 (د 13 (ج 12 (ب 4 (أ

 

 :السؤال الثالث

طالبا عن اليوم املفضل لديهم، ووضعت النتائج يف اجلدول أعاله دون  120سأل متعب 
 مفتاح للرموز.

 كم عدد الطلبة الذين قالوا أن األربعاء هو اليوم املفضلة لديهم؟ 

 املستجيبون الفاكهة
  الرمان
  العنب

  الربتقال
  املوز

 املستجيبون اليوم
  اجلمعة

  السبت
  األحد
  االثنني

  الثالاثء
  األربعاء

  اخلميس
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 120 (د 24 (ج 20 (ب 4 (أ
 
 

؟السؤال     
 سؤال مشابه:

 (.80يف االختبار السابق لعشرة طالب كان معدهلم )
 ؟(85كم درجة يف اجملموع حيتاج الطالب العشرة لريفعوا معدهلم ل   )

 

 ...................اإلجابة:
 

           :النتيجة
،  ٪1.8صحيحة عن سؤال مشابه إجابة  أجابوابلغت النسبة املئوية للطلبة األردنيني الذين 

 .٪16.6الصحيحة  جاابتالنسبة الدولية لإل وبلغت
  :كاآليتالطلبة األردنيني   إجاابتتوزعت 
 1.8 صحيحة.إجابة ٪ أجاب 
 0.850جابة ٪ اإل . 
 85.4 أو ممسوح، أو مبا يف ذلك حل مشطوب، غري صحيحة )إجابة ٪ كتب أية

 .حل ال يتفق مع املطلوب(أو ، مقروءةغري أو  -خرابيش -خطوات مشوشة
 10.9حذف السؤال ٪. 
 1.1٪ مل يصل إىل السؤال. 

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

 

 إرشادات عالجية
عالية جابة هنا على مفهوم املتوسط احلسايب، وكانت نسبة من أخفق يف اإلجابة تعتمد اإل

 جدا، لذا مع مناقشة أسئلة مشاهبة يتم:

 

 احلسايب املتوسط/املركزية النزعة مقاييس - بياانت
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مناقشة الطلبة إبجياد املتوسط احلسايب من خالل أمثلة متدرجة كما سبقت اإلشارة  -
 لذلك.

مناقشة الوسط احلسايب يف سياقات متنوعة كاليت وردت يف السؤال وليس فقط من أعداد  -
 جمردة.

ملتوسط احلسايب من خالل ضرهبا بعدد على قيمة اأو مناقشة أثر زايدة حجم املفردات  -
 أمثلة.

. 14  15، 17، 18: اآلتيةمثال: جد الوسط احلسايب للمفردات  

64، الوسط احلسايب =  64= 18+17+15+14

4
إىل كل  3، أضف 16=  

، واملتوسط احلسايب 76موعها = ، وجم17، 18، 20، 21مفردة لتصبح املفردات: 
)هذا صحيح يف حالة زايدة   مفردة، أي أن املفردات زادت بنفس مقدار كل 19=

 كل مفردة بنفس املقدار(.
، ويصبح جمموع القيم 28، 30، 34، 36تصبح املفردات:  2ضرب كل مفردة يف ا

، أي أن الوسط احلسايب تضاعف مبقدار القيمة الين 32، والوسط احلسايب = 128
 ضربت هبا القيم )هذا صحيح إذا ضربت كل القيم بنفس القيمة(.

جمموع )الطلبة وتوجيههم لصياغة قانون حساب املتوسط احلسايب ابلكلماتتشجيع  -
 القيم على عددها(.

 املشار إليها سابقا. اإلجراءات العامة يف التدريس تطبيق -
 

 أسئلة مشاهبة
 السؤال األول:

 .امرتا  15عمال يقومون بطالء جدار. أكملوا يف املعدل طالء  3
 ا؟مرتا  18الثالثة لريفعوا املعدل إىل ا يف اجملموع حيتاج العمال كم مرتا 

 ........................اإلجابة:
 

 السؤال الثاين:
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 من الرمل أمس. 3م 6عمال ينقلون كمية من الرمل، نقلوا يف املعدل  5
 ؟3م 8كم مرتا مكعبا من الرمل حيتاج العمال اخلمسة لنقلها لريفعوا املعدل إىل 

 ........................اإلجابة:
 السؤال الثالث:

 أبواب يف األسبوع املاضي. 8عمال يف املعدل  9يف حمل جنارة، صنع 
 ؟ابابا  12 يف اجملموع حيتاج العمال التسعة صنعها لريفعوا املعدل إىل كم ابابا 

 ........................اإلجابة:
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؟السؤال     
 صندوقا. يبني الشكل البياين عدد الصناديق وأوزاهنا 25مت وزن  سؤال مشابه:

 
 كغ؟11ما نسبة الصناديق اليت أوزاهنا أقل من 

 

 (أ
2

25
 (ب 

1

2
 (ج 

1

25
 (د 

1

5
 

 

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

 ٪.39.2الصحيحة  جاابتالنسبة الدولية لإل ، وبلغت٪ 13.1
  :كاآليتعلى البدائل املشاهبة  الطلبة األردنيني  إجاابتتوزعت 
 12.8.)اختار )أ ٪ 
 41.8)اختار )ب ٪. 
 26.9)اختار )ج ٪. 
 13.1اختار )د( البديل الصحيح ٪. 

 

 تكراري مدرج/ البياانت متثيل - البياانت
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 3.7حذف السؤال ٪. 
 1.6مل يصل إىل السؤال ٪. 

من النسبة  صحيحة أدىنإجابة عن السؤال  أجابوانالحظ أن نسبة الطلبة األردنيني الذين 
  الدولية.

 إرشادات عالجية
من متثيل بياين هلا، أو تربز مرة أخرى مشكلة الطلبة األردنيني يف قراءة البياانت من جداول 

 وهذا يدعو إىل مناقشة أسئلة مشابه والرتكيز على:
 وفهمه. عن السؤالتوجيه الطلبة للرتكيز  -
 15وكيفية حساهبا من خالل أمثلة عددية. مثال: ما نسبة  مناقشة الطلبة مبفهوم النسبة -

 ؟45من 
 املشار إليها سابقا. اإلجراءات العامة يف التدريستطبيق  -

 

     أسئلة مشاهبة
  :السؤال األول

 
 .قطعة خشبية 40مت قياس أطوال 

 أطواهلاعدد القطع و يبني الشكل أعاله 
  سم؟18ما نسبة القطع اليت يقل طوهلا عن 
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 (أ
22

40
 (ب 

17

40
 (ج 

15

40
 (د 

9

40
 

 

 

 

 :السؤال الثاين

 
 سنة؟ 18شخصا. ما نسبة من أعمارهم أكرب من  50ميثل الشكل أعمار 

 (أ
12

25
 (ب 

1

5
 (ج 

1

6
 (د 

3

5
 

 

 :السؤال الثالث
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و  51طالبا يف اختبار ما. ما نسبة من حصل درجة ترتاوح بني  35ميثل الشكل درجات 

 ؟70

 (أ
1

3
 (ب 

2

7
 (ج 

11

35
 (د 

6

35
 

 

 

؟السؤال     
 :سؤال مشابه

كرات منها زرقاء، إذا سحبت كرة واحدة من السلة عشوائيا فإن   8سلة حتوي كرات ملونة، 

1احتمال احلصول على كرة زرقاء هو 

4
 

 يف السلة؟ ما عدد الكرات
 8 (د 16 (ج 32 (ب 40 (أ

  

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

 .٪63.7الصحيحة  جاابتالنسبة الدولية لإل، وبلغت  39.0٪

 

 حادث احتمال/  احتماالت
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 أما نتائج الطلبة األردنيني فكانت:
 10.2.)اختار )أ ٪ 
 39.0 الصحيح٪ اختار )ب( البديل. 
 26.3)اختار )ج ٪. 
 21.2)اختار )د ٪. 
 1.8حذف السؤال ٪. 
 1.9مل يصل إىل السؤال ٪. 

من النسبة  صحيحة أدىنإجابة عن السؤال  أجابوانالحظ أن نسبة الطلبة األردنيني الذين 
 الدولية.

 
 
 
 

 إرشادات عالجية
وخاصة مع األسئلة غري يبدو أن كثريا من الطلبة األردنيني يواجهون مشكلة يف فهم السؤال 

بعضهم ال ميتلك معىن لالحتمال، واحتمال احلدث  أن املباشرة كمثل هذا السؤال، إضافة إىل
 :أييتوعالقة احتمال احلدث بعدد عناصره. مما يتطلب عند مناقشة أسئلة مشاهبة ما 

مناقشة الطلبة مبفهوم االحتمال واستخدام كلمات حتمل معىن االحتمال مثل " ماذا  -
 توقع أن...(.ت
 بعدد عناصره،أو ه وعالقة احتمال احلدث " حبجمه" لمناقشة مفهوم احلدث واحتما -

كرات زرقاء، سحبت كرة واحدة عشوائيا،   6كرات محراء و  4مثال: صندوق حيوي 
 :أييتأجب عن ما 

 هل ممكن أن تكون من اللون اآلخرو  ماذا تتوقع أ ن يكون لون الكرة؟ ملاذا؟ 
 الطلبة(؟.إجابة بناء على )
  ترجيحا" أم الزرقاء؟ وملاذا؟ أكثرهل الكرة املسحوبة محراء " 
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 .جد احتمال أن تكون الكرة محراء 
 جد احتمال أن تكون الكرة زرقاء 
 ملاذا احتمال أن تكون الكرة زرقاء أكرب من احتمال أن تكون محراء؟ 
 ما العالقة بني احتمال احلدث وعدد عناصره؟ 

 املشار إليها سابقا. العامة يف التدريساإلجراءات تطبيق  -
 

 أسئلة مشاهبة
 السؤال األول:

كرات منها سوداء، إذا سحبت كرة واحدة من السلة عشوائيا فإن   9سلة حتوي كرات ملونة، 

1احتمال احلصول على كرة سوداء هو 

5
 

 ما عدد الكرات يف السلة؟
 

 9 (د 18 (ج 45 (ب 54 (أ
 

 
 :السؤال الثاين

كرات منها خضراء، إذا سحبت كرة واحدة من السلة عشوائيا   9سلة حتوي كرات ملونة، 

3فإن احتمال احلصول على كرة خضراء هو 

4
 

 ما عدد الكرات يف السلة؟
 

 63 (د 36 (ج 27 (ب 12 (أ
 

 :السؤال الثالث
كرات منها زرقاء، إذا سحبت كرة واحدة من السلة عشوائيا   12سلة حتوي كرات ملونة، 

2فإن احتمال احلصول على كرة زرقاء هو 

3
 

 ما عدد الكرات يف السلة؟
 



  

561 

 8 (د 18 (ج 24 (ب 60 (أ
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

؟السؤال     
 :سؤال مشابه

 .لوانو  إمياناليومية لكل من  معلومات حول متوسط بعض النشاطات اآلتيةيف األشكال 
 دقيقة يف تنفيذ هذه النشاطات. 140تقضي إميان 

 دقيقة يف تنفيذ هذه النشاطات. 160تقضي لوان 

 

 دائرية بقطاعات بياانت متثيل/  البياانت متثيل
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 دقيقة 160جمموع الوقت  دقيقة              140جمموع الوقت             

 
 تقضيها لوان يف الرسم ومشاهدة التلفزيون؟أ. يف املتوسط، كم عدد الدقائق اليت 

 

 32 (د 20 (ج 16 (ب 14 (أ
 

ب. يف املتوسط كم عدد الدقائق اإلضافية اليت تقضيها إميان مقارنة مع لوان يف مشاهدة 
 التلفزيون كل يوم؟

 

 32 (د 20 (ج 24 (ب 12 (أ
 
 

           :النتيجة
  (أ)قسم 

الصحيحة عن سؤال مشابه جابة بلغت النسبة املئوية للطلبة األردنيني الذين اختاروا اإل
 .٪38.6الصحيحة  جاابتالنسبة الدولية لإل، وبلغت  17.0٪

  :كاآليتعلى البدائل املشاهبة  الطلبة األردنيني  إجاابتتوزعت 
 13.2.)اختار )أ ٪ 

مشاهدة 
التلفزيون
10٪

رسم 
10٪

ترتيب
الغرفة
متارين 20%

رايضية 
25٪

مطالعة 
حرة 
35٪

لوان

مشاهدة 
التلفزيون
20٪

رسم 
15٪

ترتيب
الغرفة 
20٪

متارين 
رايضية 
25٪

مطالعة 
حرة 
30٪

إميان
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 10.2)اختار )ب ٪. 
 56.1٪ )اختار )ج. 
 17.0اختار )د( البديل الصحيح ٪. 
 1.9حذف السؤال ٪. 
 1.7مل يصل إىل السؤال ٪. 

من النسبة  صحيحة أدىنإجابة عن السؤال  أجابوانالحظ أن نسبة الطلبة األردنيني الذين 
 الدولية.

  (ب)قسم 
الصحيحة عن سؤال مشابه جابة بلغت النسبة املئوية للطلبة األردنيني الذين اختاروا اإل

 ٪.47.2الصحيحة  جاابت، وبلغت النسبة الدولية لإل 25.1٪
  :كاآليتعلى البدائل املشاهبة  الطلبة األردنيني  إجاابتتوزعت 
 25.1اختار )أ( البديل الصحيح ٪. 
 16.8)اختار )ب ٪. 
 43.2)اختار )ج ٪. 
 9.9.)اختار )د ٪ 
 2.3حذف السؤال ٪. 
 2.5مل يصل إىل السؤال ٪. 

من النسبة  صحيحة أدىنإجابة عن السؤال  أجابوانالحظ أن نسبة الطلبة األردنيني الذين 
 الدولية.

 

 إرشادات عالجية
يظهر أن غالبية الطلبة األردنيني يعانون من مشكلة يف احلساابت اليت تتعلق ابلنسبة بصورة 

كما يصعب كما يبدو على كثري منهم قراءة النتائج من   عامة، ومبقارنة النتائج أيضا،
عن السؤال قبل فهمه ، جابة الرسومات واألشكال، هذا ابإلضافة إىل اهنم قد يبادرون إىل اإل

والذي يعرب  ٪56.1يف قسم )أ(  من نصف الطلبة للبديل )ج( أكثروهذا ما يربر اختيار 
للبديل )ج( يف قسم )ب(  ٪43.2من مُخسي الطلبة  أكثرعن جمموع النسبتني، واختيار 
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من السؤال والذي يعرب عن مقدار ما متضيه إحدى الفتاتني يف نشاط، مع أن املطلوب هنا 
وعالج ذلك بتعريضهم جياد مقدار ما متضيه كال منهما يف تنفيذ النشاط ومن مث الطرح. إ

كمثل هذا السؤال،   ألسئلة مكثفة على النسبة ومقارنة النتائج يف سياق من األنشطة احلياتية
 :اآليتإلاثرة دافعيتهم و لتكوين فهم أعمق هلا وليفهموا معىن النسبة ومراعاة 

 مبفهوم النسبة من خالل أمثلة.مناقشة الطلبة  -
النسبة املئوية تشري إىل احتمال احلادث، أو توجيه الطلبة إىل أن "حجم" القطاع الدائري  -

الكسر كبري أو فكلما كان احتمال احلادث كبري كان " حجم" القطاع الدائري 
 وابلعكس.

 مناقشة الطلبة بكيفية إجياد نسبة من عدد من خالل أمثلة عددية. -
 املشار إليها سابقا. اإلجراءات العامة يف التدريستطبيق  -
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 أسئلة مشاهبة
اليومية لكل من  معلومات حول متوسط بعض النشاطات اآلتيةالسؤال األول: يف األشكال 

 زينة وسلمى.
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 دقيقة يف تنفيذ هذه النشاطات. 160تقضي زينة 

 دقيقة يف تنفيذ هذه النشاطات. 180تقضى سلمى 
 

 املتوسط، كم عدد الدقائق اليت تقضيها سلمى يف االتصال مع املدعوين؟أ. يف 
 

 24 (د 30 (ج 54 (ب 74 (أ
 

ب. يف املتوسط كم عدد الدقائق اإلضافية اليت تقضيها سلمى مقارنة مع زينة يف حتضري 
 الضيافة؟

 

 5 (د 13 (ج 45 (ب 77 (أ
 
 
 

اليومية لكل من   معلومات حول متوسط بعض النشاطات اآلتيةالسؤال الثاين: يف األشكال 
 كمال و مجال 

 دقيقة يف تنفيذ هذه النشاطات. 180يقضي كمال 
 دقيقة يف تنفيذ هذه النشاطات. 150يقضي مجال 

جتهيز 

املكان 

20%
كتابة 

أمساء 

املدعوين
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ط التخطي

للحفلة
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جتهيز 
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دعوة 
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كتابة 

أمساء 

املدعوين

15%

ط التخطي

للحفلة

10%

جتهيز 
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30%
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 أ. يف املتوسط، كم عدد الدقائق اليت يقضيها كمال يف مراجعة الدروس وحل الواجبات؟
 

 92 (د 54 (ج 30 (ب 10 (أ
 

 حل الواجبات مقارنة مع  يقضيها مجال يفب. يف املتوسط كم عدد الدقائق اإلضافية اليت 
 كمال؟

 

 9 (د 10 (ج 75 (ب 90 (أ
 
 
 
 
 

 السؤال الثالث:
 عمر.و اليومية لكل من سنان  معلومات حول متوسط بعض النشاطات اآلتيةيف األشكال 

 دقيقة يف تنفيذ هذه النشاطات. 200يقضي سنان 
 دقيقة يف تنفيذ هذه النشاطات. 180يقضى عمر 
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  ؟كم عدد الدقائق اليت يقضيها عمر يف التمارين الرايضية والرسمأ. يف املتوسط،  
 

 50 (د 90 (ج 100 (ب 150 (أ
 

مقارنة مع عمر يف زايرة  ب. يف املتوسط كم عدد الدقائق اإلضافية اليت يقضيها سنان
 صديق؟

 

 6 (د 20 (ج 54 (ب 60 (أ
 
 
 
 
 
 

؟السؤال     
 سؤال مشابه:

زايرة 
صديق 
30٪

تفقد 
احلديقة 
20٪
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 سرعة خمطط دراسة - بياين رسم
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مرت من املدرسة، يُظهر الشكل البياين الزمن الذي حيتاجه  800يقطن أشرف على بعد 
 سريا على األقدامأو أشرف للذهاب إىل املدرسة سواء ابلدراجة اهلوائية 

 

 
 

مرات مما حيتاجه حني  6يظن أشرف أن الذهاب إىل املدرسة مشيا يستغرق زمنا أكرب ب  
 يستخدم الدراجة. هل كالمه صحيح؟

 ضع عالمة يف مربع واحد()
 نعم □  

 ال □
 ر إجابتك.فسّ  

 
 
 
 

           :النتيجة
٪ 16.2 صحيحة عن سؤال مشابهإجابة  أجابوابلغت النسبة املئوية للطلبة األردنيني الذين 

 .٪45.2الصحيحة  جاابتالنسبة الدولية لإل ، وبلغت
  :كاآليتالطلبة األردنيني   إجاابتتوزعت 
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 16.2 صحيحة.إجابة ٪ أجاب 
 79.8 أو ممسوح، أو غري صحيحة )مبا يف ذلك حل مشطوب، إجابة ٪ كتب أية

 .حل ال يتفق مع املطلوب(أو ، مقروءةغري أو  -خرابيش -خطوات مشوشة
 2.9حذف السؤال ٪. 
 1.1مل يصل إىل السؤال ٪. 

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

 

 إرشادات عالجية
تتكرر ظاهرة ضعف الطلبة األردنيني يف قراءة البياانت واملقارنة بينها من الرسومات 

 :أييتواألشكال، مما يدعو إىل تقدمي أسئلة مشاهبة و تنفيذ ما 
 التأكد من فهم الطلبة ما تعرب عنه الرسومات واألشكال. -
 السؤال.التأكد من معرفة الطلبة للمطلوب من  -
 .مساعدة وتوجيه الطلبة للتخلص من عادة التسرع يف اإلجابة -
 املشار إليها سابقا. اإلجراءات العامة يف التدريستطبيق  -
 
 
 
 
 
 
 

 أسئلة مشاهبة
 :السؤال األول

مرتا من الصيدلية، يُظهر الشكل البياين الزمن الذي حتتاجه  1800تقطن سلمى على بعد 
 سريا على األقدامأو سلمى للذهاب إىل الصيدلية سواء ابلدراجة اهلوائية 
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مرات مما حتتاجه حني  4تعتقد سلمى أن الذهاب إىل الصيدلية مشيا يستغرق زمنا أكرب ب  
 المها صحيح؟. هل كدراجة هوائيةتستقل 

 ضع عالمة يف مربع واحد()
 نعم □  

 ال □
 ر إجابتك.فسّ  

 
 
 
 
 
 

 :السؤال الثاين
مرت من بيت صديقتها، يُظهر الشكل البياين الزمن الذي حتتاجه  600 تقطن زينة على بعد

 سريا على األقدامأو زينة للذهاب إىل بيت صديقتها سواء ابلدراجة اهلوائية 
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مرة مما حتتاجه  3.5تعتقد زينة أن الذهاب إىل بيت صديقتها مشيا يستغرق زمنا أكرب ب  
 حني تستخدم الدراجة. هل كالمها صحيح؟

 ضع عالمة يف مربع واحد()
 نعم □  

 ال □
 ر إجابتك.فسّ  

 
 
 
 
 
 
 

 :السؤال الثالث
 

مرت من امللعب، يُظهر الشكل البياين الزمن الذي حيتاجه عون  500يقطن عون على بعد 
 . ابستخدام الدراجةأو  مشيااللذهاب إىل امللعب سواء 
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1يستغرق زمنا يساوي   ابستخدام الدراجةيعتقد عون أن الذهاب إىل امللعب 

3
مما حيتاجه   

 مشياا.
 هل كالمه صحيح؟

 ضع عالمة يف مربع واحد()
 نعم □  

 ال □
 ر إجابتك.فسّ  
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 ريك  ف  تـ  /البياانت واالحتمال
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؟السؤال     

 

نظر ابئع إىل الرسم البياين الذي يبني مبيعاته من الكتب خالل األشهر األوىل من العام 
 وقال: "يف شهر آذار بعت أربعة أمثال ما بعته يف شهر شباط". 2014

 سبب ذلك. وّضح .ح ما إذا كنت توافق البائع أم تعارضهوضّ 
 

           :النتيجة
٪ 2.3صحيحة وكاملة عن السؤال إجابة  أجابواكانت النسبة املئوية للطلبة األردنيني الذين 

 ٪.3.1يف حني بلغت النسبة الدولية 
 :كاآليتالطلبة األردنيني   إجاابتتوزعت 
 2.3 صحيحة وتفسري صحيح.إجابة  أجابوا٪ من الطلبة 
 1.6 غري دقيق.صحيحة وتفسري صحيح ولكنه إجابة  أجابوا٪ من الطلبة 
 1.9 صحيحة وتفسري أقل دقة.إجابة  أجابوا٪ من الطلبة 
  من الطلبة.65م خاطئة أي ما يقارب إجاابهتبقية الطلبة ٪ 

 
 
 
 
 

 

 القرار إصدار /البياانت تفسري
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 إرشادات عالجية
 تكمن نقطة الضعف عند الطلبة بشكل عام يف قراءة وتفسري البياانت املعروضة.

من خالل طرح العديد من األسئلة اعرض السؤال الوارد واألسئلة املشاهبة وانقش الطلبة  -
 :حول البياانت املوجودة مثالا ابلعودة للسؤال الوارد يف االمتحان

 ما عدد الكتب املباعة يف كل شهر من األشهر؟ 
  توصل إىل قرار من 910أربعة أمثال  940قارن بني هذه األعداد: هل ،

 الطلبة.
 اطلب منهم تفسرياا لذلك 

 دريج فيها من الصفر واطرح نفس األسئلة مثل:اعرض رسومات بيانية يبدأ الت -
 خالل شهر شباط يف عدد من املدن: كميات األمطاريبني التمثيل اجملاور  

 
 اطرح أسئلة مثل: -

   ؟أكثر كميات األمطارأي املدن كانت فيها 
   يف عمان؟ كميات األمطارما 
   يف عمان  األمطاركميات يف اسطنبول هو ضعفي   كميات األمطارهل 

 وهكذا
 بني ملاذا اختلف احلكم يف هذا السؤال عن األسئلة السابقة -
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 أسئلة مشاهبة

: يبني الرسم البياين أطوال أفراد عائلة أمحد ابلسنتيمرتات، نظر عمر إىل الرسم السؤال األول
 وقال طول أمحد يبلغ أربعة أمثال طول عالء.

 تعارضه، وقم سبب ذلك.وضح هل توافق ما قاله عمر أم 
 

 
 

شعب يف امتحان  4: نظر طالب إىل الرسم البياين الذي يبني متوسط عالمات السؤال الثاين
الرايضيات وقال: متوسط عالمات شعبة )ب( ثالثة أضعاف متوسط عالمات شعبة )ج( و 

 .متوسط عالمات شعبة )د( ضعفي متوسط عالمات شعبة )أ(
 وضح ما إذا كنت توافق هذا الطالب أم تعارضه، وقد سبب ذلك.
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؟السؤال     
 8، 8، 7، 9يف امتحاانته األربعة األوىل يف الرايضيات:  10من  اآلتيةانل أمحد العالمات 

، 9، ويقول أنه يريد أن يكون معدله العام 10وبقي ألمحد امتحان واحد عالمته القصوى 
 هل من املمكن أن حيصل أمحد على هذا املعدل؟ اشرح إجابتك.

 

           :النتيجة
٪ يف حني 3.9صحيحة إجابة هذا السؤال  أجابوا عنكانت نسبة الطلبة األردنيني الذين 

 ٪.24.9بلغت النسبة الدولية 
 :كاآليتالطلبة األردنيني   إجاابتتوزعت 
 3.9 صحيحة.إجابة ٪ من الطلبة أعطوا 
 68.7 م خاطئة.إجاابهت٪ من الطلبة 
 15.2 شطب اإلجابة.أو ٪ من الطلبة قاموا حبذف 
 12.2.من الطلبة مل يصلوا للسؤال ٪ 

 

 عالجيةإرشادات 
 ٪ من الطلبة فقط استطاعوا حل السؤال.3.9من خالل النتائج تبني أن 

 إبعطاء أمثلة بسيطة. وتوضيحها هلم كيفية حساب املعدل  الطلبة ابدأ بتذكري -
  :8، 7، 6ما معدل القيم اآلتية 
  :وهكذا. 10، 4، 8، 6، 6ما معدل القيم 

قيمة، هل ميكن أن يكون ما عالقة املعدل الذي حصلت عليه أبصغر قيمة وأكرب  -
 مساوايا إلحدامها؟

 ابلعودة إىل سؤال االمتحان: اشرح طريقة حل السؤال. -
  استدرج 45فإن اجملموع جيب أن يكون  9إذا أردان أن حنصل على املعدل ،

 الطلبة الستنتاج ذلك.

 

 املعدل /املركزية النزعة مقاييس
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  اطلب من الطلبة حساب اجملموع للعالمات األربعة وحساب القيمة اخلامسة
 .45ليصبح اجملموع 

 .اطلب منهم أن يقرروا هل ميكن ذلك بناءا على معطيات السؤال 
 بنفس الطريقة: اطلب منهم حل األسئلة املشاهبة -
  اطرح أسئلة مماثلة إذا لزم األمر. -

 

     أسئلة مشاهبة
، 8: وفرت سلمى من مصروفها الشهري يف أربعة أشهر متتالية املبالغ األتية: السؤال األول

داننري، علماا أبهنا ال  8، إذا كانت تريد أن يكون معدل توفريها يف مخس أشهر 6، 7، 6
 داننري، هل ميكنها ذلك؟  10من  أكثرتستطيع أن توفر 

 اشرح إجابتك.
 

، بقي له امتحان 45، 40، 50هي : حصل مالك على ثالث عالمات السؤال الثاين
فهل ميكن أن حيصل على هذا املعدل بعد أدائه  50واحد، إذا كانت عالمة النجاح 

 لالمتحان الرابع واألخري وما أقل عالمة ميكن أن حيصل عليها لكي ينجح؟
 اشرح إجابتك.

 
، س. ما هي العالمة 90، 75، 65: حصلت هالة على أربع عالمات هي السؤال الثالث

إذا  90؟ هل ميكنها أن ترفع معدهلا إىل 78الرابعة اليت حصلت عليها حىت أصبح معدهلا 
 أعادت االمتحان األخري؟

 اشرح إجابتك.
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؟السؤال     
 الصف السابع إىل العاشر  –استبيان مدرسي حول الرايضة 

 نسبة الطلبة الذين خيتارون كرة القدم كرايضتهم املفضلة 
 
 
 
 

عاشر أن خيتاروا رايضتهم طلبت مدرسة توفيق من طلبتها يف الصفوف من السابع إىل ال
. يبني الشكل البياين نتائج الطلبة الذين اختاروا  طالب يف كل صف 100املفضلة. هناك 

 كرة القدم. 
. ظن توفيق أن عدد الطلبة الذين اختاروا كرة ق النتائج للصفني السابع والثامنقارن توفي 

 القدم يف الصف السابع هو ضعف عدد الطلبة الذين اختاروا كرة القدم يف الصف الثامن. 
 .رتكاب توفيق هذا اخلطأياين إىل افّسر كيف أدى الشكل الب

 

           :النتيجة
صحيحة هي إجابة عن هذا السؤال  أجابواكانت النسبة املئوية للطلبة األردنيني الذين 

 ٪.27.2يف حني كانت النسبة الدولية  5.0٪
 :كاآليتالطلبة األردنيني   إجاابتتوزعت 
 64.8٪ ن الطلبة كانت إجابتهم غري صحيحةم. 
 29.4٪  مإجاابهتمن الطلبة حذفوا. 
 0.7٪ من الطلبة مل يصلوا للسؤال. 

 
  

 

 

 املعروضة البياانت تفسري يف اخلطأ/  البياانت تفسري

75٪  

65٪  

72٪  

70٪  
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 إرشادات عالجية
عاجل أخطاء الطلبة من خالل توضيح أن التمثيل البياين ال يكون يف بعض احلاالت كالرسم 

اهلندسي أي أنه ال ميثل مبقياس رسم يف بعض احلاالت وليس ابلضرورة أن تكون نسب 
 أطوال األعمدة متثل القياسات الفعلية 

رنة جيب االنتباه وضح أن التمثيل البياين قد يبدأ من نقطة غري الصفر لذا فعند املقا -
الصفر  لألعداد واملعلومات املوجودة والنسب يف احلاالت اليت ال تكون البداية فيها من

 .وال تعتمد مقياس رسم نسيب
٪ من نفس العدد حىت لو 65٪ ال تساوي ضعفي 75انقش سؤال الدراسة وبني أن  -

لصف الثامن ظهر أن اجلزء من الرسم اخلاص ابلصف السابع كأنه ضعف اجلزء اخلاص اب
ألن الرسم مل أو وبني أن التفسري اخلاطئ ظهر ألن توفيق نظر إىل اجلزء وقدر أنه ضعف 

 .مقياس دقيقأن الرسم مل يتخذ أو يبدأ من نقطة األصل 
 .انقش األسئلة املشاهبة بنفس الطريقة -

 

 أسئلة مشاهبة
 .األوىل: استبيان حول اللون املفضل لطلبة الصفوف الثالث السؤال األول

 نسبة الطلبة الذين اختاروا اللون األزرق 
  

 
 

طالبا ، وطلب من مها مقارنة النتائج فظنت أن عدد  24إذا كان عدد الطلبة يف كل صف 
الذين يفضلون الطلبة الذين يفضلون اللون األزرق يف الصف الثاين هو نصف عدد الطلبة 

  .هذا اللون يف الصف الثالث
  .فّسر كيف أدى الشكل البياين إىل ارتكاب مها هلذا اخلطأ

 
 

45٪  

25٪  

80٪  

 الصف األول
 الصف الثاين

 الصف الثالث
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: عرض اتجر نسبة مبيعات الكتب لديه يف أحد األشهر فكانت كما يوضح السؤال الثاين
 الشكل البياين 

 قال أحد الطلبة أن الكتب العلمية املباعة هي ثالثة أضعاف الرواايت 
 فّسر كيف أدى الشكل البياين هلذا اخلطأ 

 
 
 
 
 
 

 
 دول ابملاليني  3عدد سكان  : يبني التمثيل البياين اآليتالسؤال الثالث
                                                

 
              

علقت ندى على التمثيل البياين ابلقول أن عدد سكان الدولة ع ثالثة أضعاف عدد سكان 
 .الدولة س

 .فّسر كيف أدى الشكل البياين إىل ارتكاب ندى هلذا اخلطأ
 
 
 
 
 
 
 

ماليني 5  
 8 ماليني   

 12 مليون   
 

 الدولة س
 الدولة ص

 الدولة ع

٪60كتب علمية   

٪20 ثقافيةكتب   

٪15 دينيةكتب   

٪5 رواايت  
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؟السؤال     
 سؤال مشابه:

 
 تبني األعمدة البيانية أعاله الدرجات اليت حصل عليها الطلبة يف صفني يف اختبار ما.

 الدرجة أ هي الدرجة األعلى والدرجة ه   هي الدرجة األدىن.
 .2حصلوا على درجات أعلى من الطلبة يف الصف  1قال حكيم أن الطلبة يف الصف 

 يف الشكلني البيانيني لتفسر ملاذا نبيل على صواب.استعمل البياانت الواردة 
 

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

 .٪35.3الصحيحة  جاابتالنسبة الدولية لإل ، وبلغت 8.8٪
  :كاآليتالطلبة األردنيني   إجاابتتوزعت 
 8.8 صحيحة.إجابة ٪ أجاب 
 66.1 أو ممسوح، أو مبا يف ذلك حل مشطوب، )غري صحيحة إجابة ٪ كتب أية

 .حل ال يتفق مع املطلوب(أو ، مقروءةغري أو  -خرابيش -خطوات مشوشة
 24.1حذف السؤال ٪. 
 1.0٪ مل يصل إىل السؤال. 

ة صحيحة أدىن من النسبإجابة عن السؤال  أجابوانالحظ أن نسبة الطلبة األردنيني الذين 
 الدولية.

 

 للمقارنة البياين التمثيل دراسة /بياانت
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 إرشادات عالجية
تربز هنا مرة أخرى صعوبة قراءة النتائج ومقارنتها من اجلداول والرسومات البيانية لدى كثري 

قد تركوا السؤال، وهذا  (٪24.1)من الطلبة األردنيني، ويالحظ أن ما يقارب ربع الطلبة 
 وبيان الدرجات، مع الطلبة عدد وربط السؤال هذايدعو إىل املزيد من الرتكيز على مثل 

 املشار إليها سابقا. اإلجراءات العامة يف التدريستطبيق  مع اإلجابة طريقة
 

 أسئلة مشاهبة
 :السؤال األول

 
 تبني األعمدة البيانية أعاله فئات أوزان طلبة يف صفني من الصف الثامن.

 الفئة  أ هي الفئة األعلى والفئة و هي الفئة األدىن.
 .2من الطلبة يف الصف  منه أعلى 1الطلبة يف الصف  أوزان متوسط قال مازن أن

 استعمل البياانت الواردة يف الشكلني البيانيني لتفسر ملاذا مازن على صواب.
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 :السؤال الثاين

 
 يف صفني من الصف الثامن ابألشهر. طالباتتبني األعمدة البيانية أعاله فئات أعمار 

  والفئة ل هي الفئة األدىن.الفئة  أ هي الفئة األعلى 
 .أ الصف لطالبات منه أكرب  ب الصف يف الطالبات أعمار متوسط أن واصل قال

 استعمل البياانت الواردة يف الشكلني البيانيني لتفسر ملاذا واصل على صواب.

 :السؤال الثالث

  
 العلمي.تبني األعمدة البيانية أعاله درجات الطالب والطالبات يف مسابقة البحث 

 الدرجة  أ هي الدرجة األعلى والدرجة و هي الدرجة األدىن.

 قال عامر أن درجات الطالب أفضل من درجات الطالبات.
 استعمل البياانت الواردة يف الشكلني البيانيني لتفسر ملاذا عامر على صواب.
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؟السؤال     
 سؤال مشابه:

 متساوية. 4و  3أو  2أو  1إن احتمال توقف السهم على أي من األرقام 

 
 حيث أن 4و  3و 2و  1استخدم الدائرة يف األسفل لرسم دائرة بسهم دوار وفيها األرقام 

 3، وعلى الرقم 2الحتمال توقفه على الرقم  اومس 1احتمال توقف السهم على الرقم  -
 .3توقفه على الرقم  هو ضعف 4احتمال توقفه على الرقم  -
 

 
 
 
 
 
 

 

 حادث احتمال /احتماالت
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           :النتيجة
، ٪18.4صحيحة عن سؤال مشابه إجابة  أجابوابلغت النسبة املئوية للطلبة األردنيني الذين 

 .٪44.9الصحيحة  جاابتالنسبة الدولية لإل وبلغت
  :كاآليتالطلبة األردنيني   إجاابتتوزعت 
 18.4 صحيحة.إجابة ٪ أجاب 
 71.8٪   أو ممسوح، أو مبا يف ذلك حل مشطوب، )غري صحيحة إجابة كتب أية

 .حل ال يتفق مع املطلوب(أو ، مقروءةغري أو  -خرابيش -خطوات مشوشة
 8.0حذف السؤال ٪. 
 1.4٪ مل يصل إىل السؤال. 

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

 

 عالجيةإرشادات 
وجود عالقة بني احتماالت احلوادث غري مفهومة من أو يظهر أن تساوي احتمال احلوادث 

عي تقدمي أسئلة مشاهبة متنوعة ومراعاة ما دقبل نسبة عالية من الطلبة األردنيني، مما يست
 :أييت
يف مثل السؤال املشابه، يتم لفت نظر الطلبة أن احتمال وقوف السهم فوق الرقم  -

، املساحة يف متساوية الدائرية القطاعات تكون أن شريطة ع عدد تكرار الرقميتناسب م
مثال ألن  1هو ضعف احتمال وقوفه على الرقم  4فاحتمال وقوف السهم على الرقم 

 كرر مرتني ، والرقم واحد كرر مرة واحدة.   4الرقم 
 القرص.عرض قرص على غرار القرص الوارد يف السؤال ، ومناقشة السؤال من خالل  -
 املشار إليها سابقا. اإلجراءات العامة يف التدريستطبيق  -
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  أسئلة مشاهبة
 :السؤال األول

 متساوية. 3أو  2أو  1إن احتمال توقف السهم على أي من األرقام 

 
 حيث أن 3و 2و  1استخدم الدائرة يف األسفل لرسم دائرة بسهم دوار وفيها األرقام 

 ، و2الحتمال توقفه على  اومس 3احتمال توقف السهم على الرقم  -
 .1هو ثالثة أضعاف توقفه على الرقم  3احتمال توقفه على الرقم  -
 

 
 

  السؤال الثاين:
 متساوية. 3أو  2أو  1إن احتمال توقف السهم على أي من األرقام 

 
 حيث أن 4و  3و 2و  1األرقام استخدم الدائرة يف األسفل لرسم دائرة بسهم دوار وفيها 
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 ، و2الحتمال توقفه على  اومس 1احتمال توقف السهم على الرقم  -
 ، و4الحتمال توقفه على الرقم  اومسهو  3احتمال توقفه على الرقم  -
 .1أضعاف احتمال توقفه على الرقم 4هو  3احتمال توقفه على الرقم  -

 
 

 :السؤال الثالث
 متساوية. 4و  3أو  2أو  1إن احتمال توقف السهم على أي من األرقام 

 
حيث  5و  4و  3و 2و  1استخدم الدائرة يف األسفل لرسم دائرة بسهم دوار وفيها األرقام 

 أن
 3، و على الرقم 2الحتمال توقفه على  اومس 1احتمال توقف السهم على الرقم  -
 ، و3مال توقفه على الرقم ضعف احت 4احتمال توقفه على الرقم  -
 4ضعف احتمال توقفه على الرقم  5احتمال توقفه على الرقم  -
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 الرايضيات يف TIMSS 2015 الدولية الدراسة يف النتائج أهم
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 أهم النتائج يف الدراسة الدولية

₂₀₁₅ TIMSS 

 يف الرايضيات
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 2015مستوى أداء األردن يف الدراسة الدولية للرايضيات والعلوم لعام 
(₂₀₁₅ TIMSS ( 

 ةالدراساجلهات الدولية املشرفة على 

 1- هولندا-الرابطة الدولية لتقييم التحصيل الرتبوي/أمسرتدام 

 ₁- International Association for the 
Evaluation of Educational Achievement 

(IEA) \ Amsterdam-Netherlands 

 2- مركز الدراسة الدويل يف كلية بوسطن/الوالايت املتحدة األمريكية 

 ₂- TIMSS & PIRLS – International Study 
Center \ Lynch School of Education, 

Boston College-USA 

 3-  أملانيا –مركز معاجلة البياانت / هامبورغ 

 ₃- Data Processing Center\ Hamburg – 
Germany 

 4- مركز اإلحصاء الكندي/ كندا 

 ₄- Statistics Canada Center \ Canada 
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 TIMSSدولية حملة اترخيية عن الدراسة ال

  دولة  45، شاركت فيها 1995نفذت الدراسة للمرة األوىل يف عام
 وكانت دولة الكويت من بني الدول املشاركة.

  دولة  وكانت  38، شاركت فيها 1999نفذت للمرة الثانية يف عام
 األردن، وتونس، واملغرب من بني املشاركني يف الدراسة.

  دولة من بينها  46، شاركت فيها 2003نفذت للمرة الثالثة يف عام
، األردن، لبنان، املغرب، ( دول عربية هي: البحرين، مصر10)

 ، السعودية، سوراي، تونس واليمن.فلسطني

  دولة للصف  50شاركت فيها  2007نفذت للمرة الرابعة يف عام
 :  اآليتالثامن، وجاءت املشاركة العربية على النحو 

الصف الثامن : البحرين، مصر، األردن، لبنان، املغرب، فلسطني،  -
 السعودية، سوراي، تونس، عمان، قطر، إمارة ديب، الكويت، واجلزائر. 

 الصف الرابع: املغرب، اليمن، تونس، اجلزائر، الكويت، وقطر. -

   دولة للصف  45شاركت فيها  2011نفذت للمرة اخلامسة يف عام
 اركة عربيةمش13الثامن من بينها 
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الصف الثامن : البحرين، األردن، لبنان، املغرب، عمان، قطر،  -
السعودية، سوراي، تونس، اإلمارات العربية املتحدة، إمارة ديب، إمارة 

 أبوظيب، فلسطني

الصف الرابع: البحرين، الكويت، املغرب، عمان، قطر، السعودية،  -
 ، إمارة أبو ظيب.تونس، اإلمارات العربية املتحدة، اليمن، إمارة ديب

  نظاًما تربواًي من  46شارك فيها 2015نفذت للمرة السادسة يف عام
( 59مشاركة عربية/ الصف الثامن، ويف الصف الرابع شارك )12بينها 

 ( نظم عربية.10نظاًما تربواًي  من بينها )

  تنفذ الدراسة كل أربع سنوات، وبذلك تكون الدراسات القادمة يف
 ...  2027، 2023، 2019السنوات 
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 عينة الدراسة الدولية/ الصف الثامن

 الدول العربية  كافـة الدول
 مشاركات أخرى

 غري عريب عريب

  39 دولة   5 2 10 دولة 

  7362 مدرسة    682 302 2271 مدرسة 

272528 طــالب  18592 10987 78073 طــالب 
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 / الصف الثامن TIMSS 2015ترتيب األردن يف دورات الدراسة الدولية 

 ترتيب العلوم ترتيب الرايضيات
 السـنـة

 دولياً  عربياً  دولياً  عربياً 

8/10 36/39 5/10 32/39 2015 

6/11 35/45 3/11 28/45 2011 

2/13 31/49 1/13 20/49 2007 

2/8 33/46 1/8 26/46 2003 

2/3 32/38 1/3 30/38 1999 
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 الصف الثامن -عينة الدراسة/ األردن

 252 مدرسة

 252 معلم علوم

 252 معلم رايضيات

 252 مدير مدرسة

 8617 طالباً وطالبة
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 حبسب جنس املدرسة  TIMSS 2015توزيع طلبة ومدارس عينة الدراسة 
 واالقليم/ الصف الثامن والفرتة واملوقع والسلطة املشرفة

 عدد املدارس والنسبة املئوية عدد الطلبة والنسبة املئوية خصائص العينة 
 جنس املدرسة

 %40.9 103 %42.3 3644 ذكور
 %27.8 70 %31.4 2705 إانث
 %31.3 79 %26.3 2268 خمتلط
 % 100.0 252 %100.0 8617 اجملموع

 املوقع
 25.0% 63 19.2% 1653 ريف
 75.0% 189 80.8% 6964 مدينة

 100.0%    252 %100.0 8617 اجملموع
 السلطة املشرفة

 %78.6 198 %80.2 6907 وزارة الرتبية والتعليم
 %10.3 26 %11.7 1010 وكالة الغوث

 %11.1 28 %8.1 700 التعليم اخلاص
 %100.0 252 % 100.0 8617 اجملموع

 الفرتة
 %85.3 215 %83.1 7159 فرتة واحدة

 %14.7 37 %16.9 1458 فرتتني
 %100.0 252 % 100.0 8617 اجملموع

 اإلقليم
 %33.8 85 %31.8 2737 مشال

 %56.3 142 %7.2 624 جنوب
 %9.9 25 %61.0 5256 وسط

 % 100.0 252 % 100.0 8617 اجملموع
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  TIMSS 2015توزيع طلبة ومدارس عينة الدراسة 
 حبسب الطبقة / الصف الثامن

 % عدد الطلبة  % عدد املدارس الطـبـقـة 

 15.9 1367 13.5 34 استكشافية/ وزارة الرتبية والتعليم

 19.2 1657 18.3 46 مدرسيت/ وزارة الرتبية والتعليم

 15.3 1318 16.7 42 دعم التعليم/ وزارة الرتبية والتعليم

 29.8 2565 30.2 76 وزارة الرتبية والتعليم

 11.7 1010 10.3 26 وكالة الغوث الدولية

 8.1 700 11.0 28 التعليم اخلاص

 100.0 8617 100.0 252 اجملموع
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 متوسطات األداء يف الرايضيات للدول املشاركة يف دراسة
 TIMSS 2015 / الصف الثامن 

 الرتتيب الدولة املتوسط الرتتيب الدولة املتوسط
 493 621 21 نيوزلندا  1 سنغافورة 
 481 606  املتوسط الدويل  2 كوراي 
 465 599 22 ماليزاي  3 الصني 
 465 594 23 اإلمارات  4 هونج كونج 
 458 586 24 تركيا  5 الياابن 
 454 538 25 البحرين  6 روسيا 
 453 528 26 جورجيا  7 كازخستان 
 442 527 27 لبنان  8 كندا 
 437 523 28 قطر  9 إيرلندا 
 436 518 29 ايران  10 الوالايت املتحدة 
 431 518 30 اتيلند  11 إجنلرتا 
 427 516 31 تشيلي  12 سلوفينيا 
 403 514 32 ع مان  13 هنجاراي 

 14 النرويج  512 33 الكويت 392
 15 ليتوانيا  511 34 مصر 392
 16 إسرائيل  511 35 بوتسواان  391
 17 أسرتاليا  505 36 األردن 386
 18 السويد  501 37 املغرب  384

 372 494 38 جنوب أفريقيا  19 إيطاليا 
 368 494 39 السعودية  20 مالطا 

 مـشـاركـات أخـرى
487   543 5 النرويج   1 كويبك/كندا 
442   522 6 أبوظيب  2 أونتاريو /كندا 
396   512 7 ألرجنتني/بيونس أيريس   3 ديب 

   493  4 فلوريدا 
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 متوسطات األداء للدول العربية يف الرايضيات 
 الصف الثامن / TIMSS 2015املشاركة يف دراسة 

  الدولة/ النظام الرتبوي متوسط األداء
  املتوسط الدويل 481
 1 اإلمارات العربية املتحدة 465

 2 البحرين 454

 3 لبنان 442

 4 قطر 437

  املتوسط العريب 412
 5 عمان 403

 6 الكويت 392

 7 مصر 392

 8 األردن 386

 9 املغرب 384

 10 السعودية 368

  ديب/ اإلمارات 512
  أبو ظيب/ اإلمارات 442
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 متوسطات األداء للدول العربية يف الرايضيات يف دراسة

TIMSS 2015 الصف الثامن / 
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 دراسة متوسطات األداء يف الرايضيات للدول املشاركة يف
 TIMSS 2015 حبسب اجلنس / الصف الثامن 

الفرق 
 املطلق

متوسط 
 الذكور

متوسط 
 اإلانث

 الرتتيب الدولة
الفرق 
 املطلق

متوسط 
 الذكور

متوسط 
 اإلانث

 الرتتيب  الدولة

 1 سلطنة ع مان 420 388 32 20 الياابن 588 585 2

 2 (9)بوتسواان 400 381 19 21 املغرب 385 384 2

 3 األردن 395 376 19 22 جورجيا 454 453 1

 4 اتيلند 440 422 18 23 اتيوان 599 599 0

 5 البحرين 462 446 16 24 كوراي 605 606 1

 6 السعودية 375 360 14 25 النرويج 511 512 1

2 519 517 
الوالايت 

 املتحدة
 7 اإلمارات 471 459 12 26

 8 ماليزاي 470 461 9 27 اسرتاليا 504 506 2

 9 سنغافورة 626 616 9 28 إسرائيل 510 512 2

 10 مصر 397 387 9 29 سلوفينيا 515 518 2

 11 جنوب أفريقيا  376 369 7 30 لبنان 441 444 3

 12 الكويت 396 389 7 31 ليتوانيا 510 513 3
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الفرق 
 املطلق

متوسط 
 الذكور

متوسط 
 اإلانث

 الرتتيب الدولة
الفرق 
 املطلق

متوسط 
 الذكور

متوسط 
 اإلانث

 الرتتيب  الدولة

 13 قطر 440 434 7 32 كندا 525 530 4

 14 تركيا 461 455 6 33 إيرلندا 521 526 5

 15 كازاخستان 531 525 6 34 هونج كونغ 591 597 5

 16 ايران 438 435 3 35 إيطاليا 491 498 7

 17 إجنلرتا 520 517 3 36 السويد 497 504 7

 18 مالطا 495 492 3 37 هنغاراي 510 519 9

  19 نيوزلندا 494 491 3 38 روسيا 533 543 9

 483 480 3 39 تشيلي 418 436 18
املتوسط 

  الدويل

 
 مشاركات أخرى

 1 أبوظيب 457 427 29 5 ديب 510 514 4

11 401 391 
بيونس أيريس/ 

 األرجنتني
 2 فلوريدا 494 493 1 6

 3 النرويج 486 487 1 7 كوبيك/ كندا 538 550 12

     
 4 أونتاريو/ كندا 521 523 2
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 يف األردن يف األعوام  الرايضياتالتغري يف حتصيل 
 1999 ،2003 ،2007 ،2011 ،2015 
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 متوسطات األداء يف الرايضيات للدول العربية املشاركة 
 حبسب اجلنس / الثامن TIMSS 2015يف دراسة 

 الفرق

 املطلق 

 متوسط األداء

 الرتتيب الـدولـة
 الفرق 

 املطلق

 متوسط األداء

 الرتتيب  الـدولـة
 اإلانث الذكور اإلانث الذكور

 1 عمان 420 388 32* 8 قطر 440 454 6

 2 األردن 395 376 19* 9 املغرب 385 384 1

 3 البحرين 462 446 16* 10 لبنان 441 443 2

 أبو ظيب/ اإلمارات  456 427 29*
 

 4 السعودية 375 360 14

 ديب/ اإلمارات 510 514 4
 

 5 اإلمارات 471 459 12

 املتوسط العريب 418 401 17*
 

 6 مصر 396 387 9

 املتوسط الدويل 483 480 3*
 

 7 الكويت 396 389 7

 (  =0.05: الفرق دال إحصائياا عند ) *
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 متوسطات األداء األردين يف الرايضيات 
 حبسب خصائص خمتارة/ الصف الثامن

 املتوسط اخلاصية
 اجلـنـس

 395 إانث
 376 ذكور

 مـوقـع املـدرسـة
 390 مدينة 

 370 ريف
 الطـبـقـة

 443 التعليم اخلاص
 393 وكالة الغوث

 382 وزارة الرتبية والتعليم/ استكشافية
 363 دعم التعليم/ وزارة الرتبية

 374 وزارة الرتبية والتعليم
 373 وزارة الرتبية والتعليم/ مدرسيت
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 متوسطات األداء األردين يف الرايضيات
 حبسب خصائص خمتارة/ الصف الثامن

 املتوسط اخلاصية

 الفرتة

 386 فرتة واحدة

 383 فرتتني

 االقليم

 373 مشال

 394 وسط

 371 جنوب
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 ،2007 ،2003 ،1999األعوام يف  الرايضياتالتغري يف حتصيل 
 الصف الثامن /حبسب اجلنس 2015و  2011 

 
 ،2007 ،2003 ،1999 األعواميف  الرايضياتالتغري يف حتصيل 

 ملوقع/ الصف الثامنحبسب ا 2015و  2011 
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 ,2007، 2003 ،1999  األعواميف  الرايضياتالتغري يف حتصيل 
 السلطة املشرفة/ الصف الثامنحبسب  2015و  2011
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يف آخر  TIMSS 2015التغري يف التحصيل يف الرايضيات يف دراسة 
 الصف الثامن /حبسب الدول املشاركة  دورتني

 تـقـدم  ثـبـات تـراجـع
 البحرين1. اسرتاليا1. اتيوان1.
 تشيلي2. بوتسواان2. مصر2.
 جورجيا3. بريطانيا3. األردن3.
 ايران4. هونغ كونغ4. السعودية4.
 الياابن5. هنغاراي5. فلوريدا5.
 الكويت6. ايرلندا6. 
 لتوانيا7. اسرائيل7. 
 ماليزاي8. ايطاليا8. 
 مالطا9. نيوزلندا9. 
 كندا، اونتاريو10. روسيا10. 
 النرويج11. اتيلند11. 
 كندا، كويبيك12. تركيا12. 
 عمان13. أبو ظيب 13. 
 قطر14.  
 سنغافورة15.  
 سلوفينيا16.  
 جنوب إفريقيا17.  
 السويد18.  
 اإلمارات19.  
 ديب20.  

 


