
 

              

55: عدد األسئلة 

سعسعسعسعسعسع
4202131102021123الدوال1
3103162101010133حتليل التمثيالت البيانية للدوال و العالقات2
3001051202110112القيم القصوى و متوسط معدل التغري3
3001062103110123الدوال الرئيسية و التحويالت اهلندسية4
3203141102110133العمليات على الدوال و تركيب دالتني5
4103110311021113االتصال و النهاايت6
2312041101010122العالقات و الدوال العكسية7
3102041312110133متثيل الدوال االسية8
3204141101010132حل املعادالت و املتباينات االسية9

3104241101020133اللوغاريتمات و الدوال اللوغاريتمية10
2202110212010102خصائص اللوغاريتمات11
3101121301041123حل املعادالت و املتباينات اللوغاريتمية12
2203131101010112اللوغاريتمات العشرية13
3101031212031123املتطابقات املثلثية14
3310031102110103املتطابقات املثلثيةجملموع زاويتني و الفرق15
3203131001010102حل املعادالت املثلثية16
210411010101091اثبات صحة املتطابقات املثلثية17
2201031102121113املتطابقات املثلثيةلضعف الزاوية و نصفها18
2211031101021103القطوع املكافئة19
3213131101000103القطوع الناقصة و الدائرة20
2103131101010102القطوع الزائدة21
221101010101071حتديد نوع القطوع املخروطية و دوراهنا22

603454814702030432631624555

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 

للصف الثالث الثانوي 5الرياضيات : جدول مواصفات مادة 

الــمــوضــــوعـاتم
عدد 

الحصص
مجموع 
األهداف

مجموع 
األسئلة

تركيبتحليل تطبيقفهــــمتذكـــر
مستويات األهداف

تقويم

الفصل الدراسي الثاني- هـ 1443العام الدراسي 

عوض أمين غيث/ إعداد المعلم  أ 

المجموع

21/02/22 2 من 1صفحة 
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603454814702030432631624555

األسئلةاألهداف

24555

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 

عدد 
الحصص

مستويات األهداف
مجموع 
األهداف

40

                  صح وخطأ

مجموع 
األسئلة

تقويمتركيبتحليلتطبيقفهــــمتذكـــر

مجموع

مقالياختيار من متعدد

 فقرات7 فقرة12 فقرة 36

ملخص بحسب األهداف لجدول مواصفات مادة 

الفصل الثانيللصف الثالث الثانوي   5الرياضيات 

ملخص بحسب األسئلة لجدول مواصفات مادة 

الفصل الثانيللصف الثالث الثانوي  5الرياضيات 

نوعية الفقرات االختبارية

عدد 

الفقرات

2767
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