



              

44: عدد األسئلة 

سعسعسعسعسعسع
210213100100072املساحة1
211211110000053الزمن املنقضي2
221101100000042احمليط3
131201000110072وحدات الكتله يف النظام املرتي4
131101110000062وحدات السعة املرتية5
120211100000052تقدير احلجم و قياسه6
141005100000092وحدات الطول املرتية7
110002100000031خطة حل املسألة 8
110101000000030خطة حل املسألة 9
1313120101000102األعشار10
110211011000052األجزاء من مئة11
111211000000042مقارنة الكسور العشرية و ترتيبها12
100101011000031تكافؤ الكسور االعتيادية و الكسور العشرية13
120210000000041الكسور العشرية و الكسور االعتيادية و األعداد الكسرية14
231212100000073الكسور االعتيادية15
121211000000052متثيل الكسور على خط األعداد16
110101100000031الكسور املتكافئة17
111101000111052األعداد الكسرية18
221211010000062األعداد الكسرية و الكسور العشرية19
110101000000030"إنشاء منوذج"خطة حل املسألة 20
121211000000052تقريب الكسور العشرية21
120100000000030"احلل عكسيا"خطة حل املسألة 22
230210021000072طرح الكسور العشرية23
121001000000031استقصاء حل املسألة24
110100011100041متثيل الكسور العشرية على خط األعداد25
121201010101182مجع الكسور العشرية26
121101000000041مقارنة الكسور  و ترتيبها27
120201110100071تقدير نواتج اجلمع و الطرح28

34511541123310114722114544

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 الرابع االبتدائيالرياضيات : جدول مواصفات مادة 

الــمــوضــــوعـاتم
عدد 

الحصص
مجموع 
األهداف

مجموع 
األسئلة

تركيبتحليل تطبيقفهــــمتذكـــر
مستويات األهداف

تقويم

الفصل الدراسي الثالث- هـ 1443العام الدراسي 

وفاء الجهني/ إعداد المعلمة  أ 

20/06/22 2 من 1صفحة 
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للصف الرابع االبتدائيالرياضيات : جدول مواصفات مادة 

الفصل الدراسي الثالث- هـ 1443العام الدراسي 

وفاء الجهني/ إعداد المعلمة  أ 

سعسعسعسعسعسع
34511541123310114722114544

األسئلةاألهداف

14544

الدرجة

ملخص بحسب األهداف لجدول مواصفات مادة 

الفصل الثالثللصف الرابع االبتدائي  الرياضيات 

ملخص بحسب األسئلة لجدول مواصفات مادة 

الفصل الثالثللصف الرابع االبتدائي الرياضيات 

نوعية الفقرات االختبارية

عدد 

الفقرات

2848

عدد 
الحصص

مستويات األهداف
مجموع 
األهداف

40

صح وخطأ

مجموع 
األسئلة

تقويمتركيبتحليلتطبيقفهــــمتذكـــر

مجموع

مقالياختيار من متعدد

 فقرات8 فقرات8 فقرة 28

20/06/22 2 من 2صفحة 


