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230514110111151مفهوم القسمة1

2
عالقة القسمة القسمة 

21031311010092بالطرح

3
عالقة القسمة القسمة 

11010101011161بالضرب

221021101111071القسمة على 4

510010111010141القسمة على 5

10231304110110131القسمة على 6

7
القسمة مع الصفر وعلى 

الواحد
12120101111081

422120311010191 وعلى 3القسمة على 8

7120204110110111 وعلى 6القسمة على 9

14153213226929648210

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

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

فقرات 8 عن الموضوعية األسئلة من نوع أي في الفقرات عدد يقل أال يراعى وختاما . (.... مناقشة-  رأي إبداء-  تمثيل-  رسم ) االستطاعة قدر العليا التفكير مهارات

مجموع 

األسئلة

االبتدائيالثالث  للصف الرياضياتجدول مواصفات مادة اإلدارة العامة للتربية والتعليم  

عدد 

الحصص

المجموع

تقويمتركيبم

مستويـــــــــــــــــــــــــــــات األهـــــــــــــــــــــــداف

تذكـــر

مدارس البنات

منيرة سعود السراني .إعداد أالثاني الــفــصــل الــدراســـي هـ1442الــعــام الدراسي مدارس الخندق األهلية بالمدينة المنورة 

(1)رقم صفحة عــدد األســـــئــلــة

مجموع 

األهداف
تحليلتطبيقفهــــمالــمــوضــــوعـات
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911020311011091 وعلى 8القسمة على 10

11
 )استقصاء حل المسألة 

21011101100041(أختار الخطة المناسبة 

21110101010051وحدات الطول المترية12

22110111001161المحيط13

12030201010091قياس المساحة14

21010211011072وحدات السعة المترية15

11010010001131وحدات الكتلة المترية16

21000100010031تقدير الحجم وقياسه17

12031301000091قراءة الساعة: الزمن18

14122132144715425510

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

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

فقرات 8 عن الموضوعية األسئلة من نوع أي في الفقرات عدد يقل أال يراعى وختاما . (.... مناقشة-  رأي إبداء-  تمثيل-  رسم ) االستطاعة قدر العليا التفكير مهارات

مجموع 

األسئلة

المجموع

(2)رقم صفحة 

تقويمم

عــدد األســـــئــلــة

تركيب تحليلتذكـــر

مدارس البنات

تطبيقفهــــم

االبتدائيالثالث  للصف الرياضياتجدول مواصفات مادة اإلدارة العامة للتربية والتعليم  

منيرة سعود السراني.إعداد أالثاني الــفــصــل الــدراســـي هـ1442الــعــام الدراسي مدارس الخندق األهلية بالمدينة المنورة 

الــمــوضــــوعـات
عدد 

الحصص

مستويـــــــــــــــــــــــــــــات األهـــــــــــــــــــــــداف

مجموع 

األهداف
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120203110111101المجسمات19

22010311011091األشكال المستوية20

21020201011081األنماط الهندسية21

21021200010162التماثل22

21021101000051التمثيل بالرموز23

220203110110101تفسير التمثيل بالرموز24

21020202110181التمثيل باألعمدة25

21010210010051تفسير التمثيل باألعمدة26

231203010101101االحتمال27

17141162214818447110

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

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

مجموع 

األسئلة

االبتدائيالثالث  للصف الرياضياتجدول مواصفات مادة اإلدارة العامة للتربية والتعليم  

منيرة سعود السراني.إعداد أالثاني الــفــصــل الــدراســـي هـ1442الــعــام الدراسي مدارس الخندق األهلية بالمدينة المنورة 

(3)رقم صفحة عــدد األســـــئــلــة

الــمــوضــــوعـاتم
عدد 

الحصص

مستويـــــــــــــــــــــــــــــات األهـــــــــــــــــــــــداف

مجموع 

األهداف
تقويمتركيبتحليلتطبيقفهــــمتذكـــر

المجموع

مدارس البنات



فقرات 8 عن الموضوعية األسئلة من نوع أي في الفقرات عدد يقل أال يراعى وختاما . (.... مناقشة-  رأي إبداء-  تمثيل-  رسم ) االستطاعة قدر العليا التفكير مهارات
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22020211011191الكسور كأجزاء من الكل28

29
الكسور كأجزاء من مجموعة

21011101000341

22010211010172الكسور المتكافئة30

21010211011376مقارنة الكسور وترتيبها31

8605173403282710

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

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

فقرات 8 عن الموضوعية األسئلة من نوع أي في الفقرات عدد يقل أال يراعى وختاما . (.... مناقشة-  رأي إبداء-  تمثيل-  رسم ) االستطاعة قدر العليا التفكير مهارات

منيرة سعود السراني.                      إعداد أ

مجموع 

األسئلة

الثاني الــفــصــل الــدراســـي هـ1442الــعــام الدراسي مدارس الخندق األهلية بالمدينة المنورة 

المجموع

تقويمتركيبتحليلتطبيقفهــــمتذكـــر الــمــوضــــوعـات
عدد 

الحصص

مستويـــــــــــــــــــــــــــــات األهـــــــــــــــــــــــداف

مجموع 

األهداف

االبتدائيالثالث  للصف الرياضياتجدول مواصفات مادة اإلدارة العامة للتربية والتعليم  

االبتدائيالثالث  للصف الرياضياتجدول مواصفات مادة اإلدارة العامة للتربية والتعليم  

منيرة سعود السراني.إعداد أالثاني الــفــصــل الــدراســـي هـ1442الــعــام الدراسي مدارس الخندق األهلية بالمدينة المنورة 

(4)رقم صفحة مدارس البناتعــدد األســـــئــلــة

م



(5)رقم صفحة 40

س

مستويـــــــــــــــــــــــــــــات األهـــــــــــــــــــــــداف

تقويم

ععسعسعسعسع

524765586415284251616940

االخـــتـــبـــاريــة الــــفــــقــــرات نـــوعـــيـــة

األهدافوخطأ صح
ا

ل
األسئلة

16940فقرات 10

(فقرة لكل درجة ربع)   درجة 2.5                               

مجموعمجموع

 درجات10 درجات10

مجموع 

األسئلة
ملخص بحسب األهداف لجدول مواصفات 

الفصل الثانيالثالث االبتدائي  الرياضياتمادة 

مدارس البنات

مجموع 

األهداف

ملخص بحسب نوع األسئلة لجدول 

 للصف  الثالث الرياضياتمواصفات مادة 

الثانيالفصل االبتدائي 

عدد 

تذكـــرالحصص

 عدد

الحصص

تركيبتحليلفهــــم تطبيق

متعدد من اختيار

فقرة 30

(فقرة لكل درجة بعر)  درجة 7.5

عــدد األســـــئــلــة




























































































































































































































































