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سعسعسعسعسعسع

1
القيمة المنزلية ضمن مئات 

2717110000000152األلوف

2
القيمة المنزلية ضمن 

200821000000092الماليين

3
مهارة حل المسألة 

110411000000061الخطوات األربع لحل )

210411010000071المقارنة بين األعداد4

2418210000000133تقريب األعداد5

151310000000082استقصاء حل المسألة6

7
خصائص الجمع وقواعد :الجبر 

262310000000093الطرح

1207120000000111تقدير المجموع والفرق8

161300000000091مهارة حل المسألة9

143264710701000008716

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 

وفاء عبدالرحمن الجهني .إعداد أاألول الــفــصــل الــدراســـي هـ1443الــعــام الدراسي مدارس الخندق األهلية بالمدينة المنورة 

(1)رقم صفحة عــدد األســـــئــلــة

مجموع 

األهداف
الــمــوضــــوعـات

مجموع 

األسئلة
تحليلتطبيقفهــــم

الرابع االبتدائي للصف الرياضياتجدول مواصفات مادة اإلدارة العامة للتربية والتعليم  

عدد 

الحصص

المجموع

تقويمتركيبم

مستويـــــــــــــــــــــــــــــات األهـــــــــــــــــــــــداف

تذكـــر

مدارس البنات



 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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200113200000043الجمع10

231111100000053الطرح11

141300020000091جمع البيانات وتنظيمها12

110001010000030التمثيل بالنقاط13

120710000000091تحديد النواتج الممكنة14

1208100000000101االحتمال15

130510010000091تمثيل الجمل العددية وكتابتها16

1205110400000121العبارات والجمل العددية17

151001000000061خطة حل المسألة18

11223306738000006712

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

تطبيقفهــــم

الرابع االبتدائي للصف الرياضياتجدول مواصفات مادة اإلدارة العامة للتربية والتعليم  

وفاء عبدالرحمن الجهني.إعداد أ الــفــصــل الــدراســـي األولهـ1443الــعــام الدراسي مدارس الخندق األهلية بالمدينة المنورة 

الــمــوضــــوعـات
عدد 

الحصص

مستويـــــــــــــــــــــــــــــات األهـــــــــــــــــــــــداف

مجموع 

األهداف
تقويم

عــدد األســـــئــلــة

تركيب تحليلتذكـــر

المجموع

(2)رقم صفحة 

م
مجموع 

األسئلة

مدارس البنات



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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100411000000051اكتشاف قاعدة من جدول19

20
جداول الجمع : جداول الدوال 

1416100000000102والطرح

161101000000081استقصاء حل المسألة21

100310000000031ترتيب األعداد22

100111100000022الطرح مع وجود األصفار23

161001000000071خطة حل المسألة24

111000011000022التمثيل باألعمدة25

26
جداول الضرب : جداول الدوال 

200520000000052والقسمة

9174206411100004212

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

مستويـــــــــــــــــــــــــــــات األهـــــــــــــــــــــــداف

مجموع 

األهداف

مجموع 

األسئلة
تقويمتركيبتحليلتطبيقفهــــمتذكـــر

المجموع

الرابع االبتدائي للصف الرياضياتجدول مواصفات مادة اإلدارة العامة للتربية والتعليم  

وفاء عبدالرحمن الجهني.إعداد أاألول الــفــصــل الــدراســـي هـ1443الــعــام الدراسي مدارس الخندق األهلية بالمدينة المنورة 

(3)رقم صفحة مدارس البناتعــدد األســـــئــلــة

الــمــوضــــوعـاتم
عدد 

الحصص



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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3471139722184101000019640

األسئلةاألهداف

19640

ملخص بحسب نوع األسئلة 

لجدول مواصفات مادة 

الرابع  للصف الرياضيات

الفصل األولاالبتدائي 

عدد 

الحصص

مستويـــــــــــــــــــــــــــــات األهـــــــــــــــــــــــداف

تذكـــر

عدد 

الحصص

نـــوعـــيـــة الــــفــــقــــرات االخـــتـــبـــاريــة

تقويمتركيبتحليلفهــــم تطبيق

صح وخطأ اختيار من متعدد

 فقرات10 فقرة30

(درجة لكل فقرة ) درجات  10(درجة لكل فقرة ) درجة  30

مجموع 

األسئلة

الرابع االبتدائي للصف الرياضياتجدول مواصفات مادة اإلدارة العامة للتربية والتعليم  

مجموع 

األهداف

مدارس البنات

 درجة40

(4)رقم صفحة عــدد األســـــئــلــة

وفاء عبدالرحمن الجهني.إعداد أاألول الــفــصــل الــدراســـي هـ1443الــعــام الدراسي مدارس الخندق األهلية بالمدينة المنورة 

ملخص بحسب األهداف 

لجدول مواصفات مادة 

الرابع االبتدائي  الرياضيات

الفصل األول

مجموع


