
              

55: عدد األسئلة 

سعسعسعسعسعسع
3516332001020176حم وظاو مه معادنتيه خطيه بياويا1
321311000001072حم وظاو مه معادنتيه خطيته بانتعىيض2
حم وظاو مه معادنتيه خطيتيه بانحذف 3

4425163101000176باستعمال انجمع او انطرح

حم وظاو مه معادنتيه خطيتيه بانحذف 4

باستعمال انضرب
400202000101161

تطبيفاث عهي انىظاو انمكىن مه معادنتيه 5

خطيتيه
300001021100041

3313231203110155ضرب وحيداث انحد6
3103252201010134قسمت وحيداث انحد7
3526300101010145كثيراث انحدود8
421004100100072جمع وطرح كثيراث انحدود وطرحها9
300201000310061ضرب وحيدة حد في كثيرة حدود10
431112011101093ضرب كثيراث انحدود11
3204253101010145حاالث خاصت مه ضرب كثيراث انحدود12
210002110000041تحهيم وحيداث انحد13
3314211101010114استعمال خاصيت انتىزيع14
4211042101010103جـ+ ب س +2انمعادالث انتربيعيت س15
420102220001082جـ+ ب س  + 2انمعادالث انتربيعيت أ س16
310003110001061(انفرق بيه مربعيه  )انمعادالث انتربيعيت 17
410204310100093انمربعاث انكامهت18

6037114317492217218213117755

حبسب اجلدول جيب االلتزام ابلعدد املطلوب يف كل موضوع. عدد األسئلة يف الفصل حبسب مستوى األهداف   =  سعدد األهداف يف كل مستوى ،  =  ع:   مالحظات
ويراعى أن ُتوضع األسئلة املقالية لتقيس. وال بد من وضع أسئلة مقالية ابإلضافة إىل األسئلة املوضوعية وجيب أن ال تقل درجات األسئلة املقالية عن سدس الدرجة 

 فقرات8وختاما يراعى أال يقل عدد الفقرات يف أي نوع من األسئلة املوضوعية عن  . (....مناقشة - إبداء رأي - متثيل - رسم  )مهارات التفكري العليا قدر االستطاعة 

المجموع

للصف الثالث المتوسطالرياضيات جدول مواصفات مادة 

الــمــهضــــهعـاتم
عدد 

الحصص
مجمهع 
األهداف

مجمهع 
األسئلة

تركيبتحليل تطبيقفهــــمتذكـــر
مستهيات األهداف

تقهيم

الفصل الدراسي الثاني- هـ 1443العام الدراسي 

أيمن محمهد دومه/ إعداد المعلم  أ 
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للصف الثالث المتوسطالرياضيات جدول مواصفات مادة 

الــمــهضــــهعـاتم
عدد 

الحصص
مجمهع 
األهداف

مجمهع 
األسئلة

تركيبتحليل تطبيقفهــــمتذكـــر
مستهيات األهداف

تقهيم

الفصل الدراسي الثاني- هـ 1443العام الدراسي 

أيمن محمهد دومه/ إعداد المعلم  أ 

سعسعسعسعسعسع

6037114317492217218213117755

األسئلتاألهداف

17755

الدرجة

حبسب اجلدول جيب االلتزام ابلعدد املطلوب يف كل موضوع. عدد األسئلة يف الفصل حبسب مستوى األهداف   =  سعدد األهداف يف كل مستوى ،  =  ع:   مالحظات
ويراعى أن ُتوضع األسئلة املقالية لتقيس. وال بد من وضع أسئلة مقالية ابإلضافة إىل األسئلة املوضوعية وجيب أن ال تقل درجات األسئلة املقالية عن سدس الدرجة 

 فقرات8وختاما يراعى أال يقل عدد الفقرات يف أي نوع من األسئلة املوضوعية عن  . (....مناقشة - إبداء رأي - متثيل - رسم  )مهارات التفكري العليا قدر االستطاعة 

ملخص بحسب األهداف لجدول مواصفات مادة 

الفصل الثانيللصف الثالث المتوسط  الرياضيات 

ملخص بحسب األسئلة لجدول مواصفات مادة 

الفصل الثانيللصف الثالث المتوسط الرياضيات 

نىعيت الفقزاث االختببريت

عدد 

الفقرات

2767

عدد 

الحصص

مستىيبث األهداف

مجمىع 

األهداف

40

                  صح وخطأ

مجمىع 

األسئلت
تقىيمتزكيبتحليلتطبيقفهــــمتذكـــز

مجموع

مقبلياختيبر من متعدد

 فقزاث7 فقزة12 فقزة 36
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