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4202131101010102الدوال1

2003162101010123تحليل التمثيالت البيانية للدوال و العالقات2

300005120001081القيم القصوى و متوسط معدل التغير3

3001062103110123الدوال الرئيسية و التحويالت الهندسية4

200214110100082العمليات على الدوال و تركيب دالتين5

4103110311010102االتصال و النهايات6

210102100100051العالقات و الدوال العكسية7

3101041311010112تمثيل الدوال االسية8

320003110100071حل المعادالت و المتباينات االسية9

26701343410132101608317

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 

 فقرات8وختاما يراعى أال يقل عدد الفقرات في أي نوع من األسئلة الموضوعية عن  . (....مناقشة - إبداء رأي - تمثيل - رسم  )مهارات التفكير العليا قدر االستطاعة 

عوض أمين حسن غيث . إعداد األول الــفــصــل الــدراســـي هـ1443الــعــام الدراسي مدارس الخندق األهلية بالمدينة المنورة 

(1)رقم صفحة عــدد األســـــئــلــة

مجموع 

األهداف
الــمــوضــــوعـات

مجموع 

األسئلة تحليلتطبيقفهــــم

الثانوىالثالث للصف 5رياضيات جدول مواصفات مادة اإلدارة العامة للتربية والتعليم  

عدد 

الحصص
تقويمتركيبم

مستويـــــــــــــــــــــــــــــات األهـــــــــــــــــــــــداف

تذكـــر

المجموع
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10
اللوغاريتمات و الدوال 

اللوغاريتمية
2103231101020113

2202110311010102خصائص اللوغاريتمات11

12
حل المعادالت و المتباينات 

اللوغاريتمية
300102110002162

200212110100062اللوغاريتمات العشرية13

3101021212020102المتطابقات المثلثية14

15
المتطابقات المثلثيةلمجموع زاويتين 

210003110211082و الفرق

300102100101051حل المعادالت المثلثية16

100101010000030اثبات صحة المتطابقات المثلثية17

18
المتطابقات المثلثيةلضعف الزاوية و 

220102110211092نصفها

2211031101020102القطوع المكافئة19

2203131101000102القطوع الناقصة و الدائرة20

2103131101010102القطوع الزائدة21

22
تحديد نوع القطوع المخروطية و 

121001000000031دورانها

27142196281014213213110123

(2)رقم صفحة 

م
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عــدد األســـــئــلــة

تركيب تقويمتطبيقفهــــم

المجموع

الــمــوضــــوعـات
عدد 

الحصص

مستويـــــــــــــــــــــــــــــات األهـــــــــــــــــــــــداف
مجموع 

األهداف

مجموع 

األسئلة تحليلتذكـــر
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532123210622027423319118440

األسئلةاألهداف

18440
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تذكـــر

عــدد األســـــئــلــة

ملخص بحسب نوع األسئلة لجدول 

 للصف 5رياضيات مواصفات مادة 

األولالفصل الثالث الثانوى  

ملخص بحسب األهداف لجدول مواصفات 

الفصل الثالث الثانوى   5رياضيات مادة 

األول

(4)رقم صفحة 

عوض أمين حسن غيث . إعداد األول الــفــصــل الــدراســـي هـ1443الــعــام الدراسي مدارس الخندق األهلية بالمدينة المنورة 

مقالي

مجموع

مجموع 

األسئلة

مجموع 

األهداف

عدد 

الحصص

مستويـــــــــــــــــــــــــــــات األهـــــــــــــــــــــــداف

عدد 

الحصص

نـــوعـــيـــة الــــفــــقــــرات االخـــتـــبـــاريــة

6

فقرة

تقويم تركيب

10

  فقرة

تحليلفهــــم تطبيق

صح وخطأاختيار من متعدد

  فقرة
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