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110101030000060مساحات األشكال غير المنتظمة1

221003100000052مساحات األشكال المركبة2

3
حل المسائل باستراتيجية 

100001100000011حلها عبر مسائل أبسط

26011100200000191األشكال الثالثية األبعاد4

3410031510000123حجم المنشور واألسطوانة5

3611031101000122حجم الهرم والمخروط6

7
مساحة سطح المنشور 

2504050301010190واألسطوانة

2402020301000120مساحة سطح الهرم8

100510000000051تهيئة العبارات الجبرية9

1728324218417130109110

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 

مدارس البنات

الثاني المتوسط للصف الرياضياتجدول مواصفات مادة اإلدارة العامة للتربية والتعليم  

عدد 

الحصص

المجموع

تقويمتركيبم

مستويـــــــــــــــــــــــــــــات األهـــــــــــــــــــــــداف

تذكـــر

وفاء عبدالرحمن الجهني .إعداد أالثاني الــفــصــل الــدراســـي هـ1442الــعــام الدراسي مدارس الخندق األهلية بالمدينة المنورة 

(1)رقم صفحة عــدد األســـــئــلــة

مجموع 

األهداف
الــمــوضــــوعـات

مجموع 

األسئلة
تحليلتطبيقفهــــم



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

40

سعسعسعسعسعسع

200311000000041تبسيط العبارة الجبرية10

210212100000052حل المعادالت ذات الخطوتين11

200102100000031كتابة المعادالت ذات الخطوتين12

13
المعادالت التي تتضمن متغيرين 

200513100000082في طرفيها وطريقة حلها

110303000000070حل المسالة بالتخمين14

2506140000000151المتباينات15

27012130000000221حل المتباينات16

100103100000041تهيئة الدوال الخطية17

2403040201000140المتتابعات18

16180365254201000829

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

مدارس البنات

المجموع

(2)رقم صفحة 

م
مجموع 

األسئلة
تقويم

عــدد األســـــئــلــة

تركيب تحليلتذكـــر تطبيقفهــــم

الثاني المتوسط للصف الرياضياتجدول مواصفات مادة اإلدارة العامة للتربية والتعليم  

وفاء عبدالرحمن الجهني.إعداد أالثاني الــفــصــل الــدراســـي هـ1442الــعــام الدراسي مدارس الخندق األهلية بالمدينة المنورة 

الــمــوضــــوعـات
عدد 

الحصص

مستويـــــــــــــــــــــــــــــات األهـــــــــــــــــــــــداف

مجموع 

األهداف



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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230102030000090الدوال19

210412000000071تمثيل الدوال الخطية20

3816151100000203ميل المستقيم21

24017110000000221التغير الطردي22

100411000000051حل المسألة بإنشاء نموذج23

100511000000061تهيئة اإلحصاء24

100402010000070حل المسألة بإنشاء جدول25

1005040300000120المدرجات التكرارية26

2105151200000132القطاعات الدائرية27

1517151623210000001019

الثاني متوسط للصف الرياضياتجدول مواصفات مادة اإلدارة العامة للتربية والتعليم  

وفاء عبدالرحمن الجهني.إعداد أالثاني الــفــصــل الــدراســـي هـ1442الــعــام الدراسي مدارس الخندق األهلية بالمدينة المنورة 

(3)رقم صفحة مدارس البناتعــدد األســـــئــلــة

الــمــوضــــوعـاتم
عدد 

الحصص

مستويـــــــــــــــــــــــــــــات األهـــــــــــــــــــــــداف

مجموع 

األهداف

مجموع 

األسئلة
تقويمتركيبتحليلتطبيقفهــــمتذكـــر

المجموع



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 

40

سعسعسعسعسعسع

28
مقاييس النزعة المركزية 

281500010000001والمدى

2716100100000142مقاييس التشتت29

2204120200000101التمثيل بالصندوق وطرفيه30

22010140100000171التمثيل بالساق والورقة31

1811010000000101اختيار طريقة التمثيل32

100310000000031تهيئة االحتماالت33

2714010000000121عّد النواتج34

271200000000091احتمال الحوادث المركبة35

مجموع 

األسئلة
تقويمتركيبتحليلتطبيقفهــــمتذكـــر الــمــوضــــوعـات

عدد 

الحصص

مستويـــــــــــــــــــــــــــــات األهـــــــــــــــــــــــداف

مجموع 

األهداف

 المتوسط للصف الثانيالرياضياتجدول مواصفات مادة اإلدارة العامة للتربية والتعليم  

وفاء عبدالرحمن الجهني.إعداد أالثاني الــفــصــل الــدراســـي هـ1442الــعــام الدراسي مدارس الخندق األهلية بالمدينة المنورة 

(4)رقم صفحة مدارس البناتعــدد األســـــئــلــة

م



36
االحتمال النظري واالحتمال 

220311000000061التجريبي

16435385905000009510

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 
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3311710160197610361401039440

األسئلةاألهداف

39440

المجموع

مدارس البنات

 درجات10

(6)رقم صفحة عــدد األســـــئــلــة

وفاء عبدالرحمن الجهني.إعداد أالثاني الــفــصــل الــدراســـي هـ1442الــعــام الدراسي مدارس الخندق األهلية بالمدينة المنورة 

ملخص بحسب األهداف 

لجدول مواصفات مادة 

الثاني المتوسط  الرياضيات

الفصل الثاني

مجموع

مجموع 

األسئلة

الثاني المتوسط للصف الرياضياتجدول مواصفات مادة اإلدارة العامة للتربية والتعليم  

مجموع 

األهداف

ملخص بحسب نوع األسئلة 

لجدول مواصفات مادة 

الثاني  للصف الرياضيات

الفصل الثانيالمتوسط 

عدد 

الحصص

مستويـــــــــــــــــــــــــــــات األهـــــــــــــــــــــــداف

تذكـــر

عدد 

الحصص

نـــوعـــيـــة الــــفــــقــــرات االخـــتـــبـــاريــة

تقويمتركيبتحليلفهــــم تطبيق

صح وخطأ اختيار من متعدد

 فقرات10 فقرة30

( درجة لكل فقرةربع) درجة  2.5( درجة لكل فقرةبعر) درجة  7.5
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100411000000051حل المسألة بتمثيلها37

21117000200000201استعمال المعاينة في التنبؤ38

3900

00

00

00

00

المتوسط للصف الثاني الرياضياتجدول مواصفات مادة اإلدارة العامة للتربية والتعليم  

وفاء عبدالرحمن الجهني.إعداد أالثاني الــفــصــل الــدراســـي هـ1442الــعــام الدراسي مدارس الخندق األهلية بالمدينة المنورة 

(5)رقم صفحة مدارس البناتعــدد األســـــئــلــة

الــمــوضــــوعـاتم
عدد 

الحصص

مستويـــــــــــــــــــــــــــــات األهـــــــــــــــــــــــداف

مجموع 

األهداف

مجموع 

األسئلة
تقويمتركيبتحليلتطبيقفهــــمتذكـــر



00

00

311111110200000252

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 

المجموع


