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1
التبرير االستقرائي 

 12والتخمين الرياضي ص 
421111010000052

2
 إلي ص 19المنطق من ص

25
43121111101093

3
العبارات الشرطية من ص 

36 إلي ص 26
411111110101063

4
التبرير اإلستنتاجي من ص 

44 إلي ص 37
411111000000032

5
المسلمات والبراهين الحرة 

52 إلي ص 45من ص 
4513121201110144

6
 53البرهان الجبري من ص 

59إلي ص 
4312120211010113

7
إثبات العالقات بين القطع 

 إلي 60المستقيمة من ص 

65ص 

411111010100052

8
إثبات العالقات بين الزوايا 

73 إلي ص 66من ص 
4614121202110174

9
المستقيمان المتوازيان 

والقاطع
4412021201110123

3626917813512183608226

تقويمتركيب

مستويـــــــــــــــــــــــــــــات األهـــــــــــــــــــــــداف

تذكـــر

مصططفى غانم. إعداد أاألول الــفــصــل الــدراســـي هـ1443الــعــام الدراسي مدارس الخندق األهلية بالمدينة المنورة 

(1)رقم صفحة عــدد األســـــئــلــة

مجموع 

األهداف
الــمــوضــــوعـات

مجموع 

األسئلة
تحليلتطبيقفهــــم

اإلدارة العامة للتربية والتعليم  

المجموع

األول الثانوي للصف 1رياضيات جدول مواصفات مادة 

عدد 

الحصص
م



بحسب الجدول يجب االلتزام بالعدد المطلوب في كل موضوع. عدد األسئلة في الفصل بحسب مستوى األهداف   =  سعدد األهداف في كل مستوى ،  =  ع  : مالحظات

ويراعى أن تُوضع األسئلة المقالية لتقيس. وال بد من وضع أسئلة مقالية باإلضافة إلى األسئلة الموضوعية ويجب أن ال تقل درجات األسئلة المقالية عن سدس الدرجة 

 فقرات8وختاما يراعى أال يقل عدد الفقرات في أي نوع من األسئلة الموضوعية عن  . (....مناقشة - إبداء رأي - تمثيل - رسم  )مهارات التفكير العليا قدر االستطاعة 
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10
الزواياوالمستقيمات 

المتوازية
4312021111010103

421211010100173اثبات توازي مستقيمين11

4413121211010134ميل المستقيم12

4512110111010113معادلة المستقيم13

311100000000021األعمدة والمسافة14

19155103625340314314

بحسب الجدول يجب االلتزام بالعدد المطلوب في كل موضوع. عدد األسئلة في الفصل بحسب مستوى األهداف   =  سعدد األهداف في كل مستوى ،  =  ع  : مالحظات

ويراعى أن تُوضع األسئلة المقالية لتقيس. وال بد من وضع أسئلة مقالية باإلضافة إلى األسئلة الموضوعية ويجب أن ال تقل درجات األسئلة المقالية عن سدس الدرجة 

مجموع 

األهداف

مجموع 

األسئلة
تقويم

مستويـــــــــــــــــــــــــــــات األهـــــــــــــــــــــــداف

اإلدارة العامة للتربية والتعليم  

مصططفى غانم.  إعداد أاألول الــفــصــل الــدراســـي هـ1443الــعــام الدراسي 

عــدد األســـــئــلــة

تركيب تطبيقفهــــم الــمــوضــــوعـات
عدد 

الحصص

المجموع

(2)رقم صفحة 

تحليلتذكـــرم

 للصف األول الثانوي1رياضيات جدول مواصفات مادة 

مدارس الخندق األهلية بالمدينة المنورة 



 فقرات8وختاما يراعى أال يقل عدد الفقرات في أي نوع من األسئلة الموضوعية عن  . (....مناقشة - إبداء رأي - تمثيل - رسم  )مهارات التفكير العليا قدر االستطاعة 
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55411427111971741239112540

األسئلةاألهداف

12540

الدرجة

(3)رقم صفحة عــدد األســـــئــلــة

ملخص بحسب األهداف لجدول 

األول  1رياضياتمواصفات مادة 

الفصل األولالثانوي 

مجموع 

األسئلة

مصططفى غانم.  إعداد أاألول الــفــصــل الــدراســـي هـ1443الــعــام الدراسي مدارس الخندق األهلية بالمدينة المنورة 

مجموع 

األهداف

األول الثانوي للصف 1رياضيات جدول مواصفات مادة اإلدارة العامة للتربية والتعليم  

عدد 

الحصص

مستويـــــــــــــــــــــــــــــات األهـــــــــــــــــــــــداف

تقويمتركيبتحليلفهــــمتذكـــر تطبيق

ملخص بحسب نوع األسئلة لجدول 

  األول الثانوي1رياضياتمواصفات مادة 

الفصل األول

عدد 

الحصص

مجموعنـــوعـــيـــة الــــفــــقــــرات االخـــتـــبـــاريــة

مقاليصح وخطأاختيار من متعدد

 فقرات 6 فقرات10  فقرة24 

40 درجات6 (درجة لكل فقرة) 10(درجة لكل فقرة) 24


