
              

55: عدد األسئمة 

سعسعسعسعسعسع
41018161000020263(149إلي صـ - 145من صـ ).  المعدَّل1
(159إلي صـ - 155من صـ ).التحويل بين الوحدات المترية: القياس2 4513021202020162
311101010000041(174إلي صـ - 169من صـ ). ِمقياس الرَّسم3
184926041202020253 الي صـ14 النسبة المئوية من عدد من صـ4
243815141302020243 الي صـ 19تقدير النسبة المئوية من صـ 5
384412120101110113 الي صـ34تطبيقات على النسبة المئوية من صـ6
4814120202000182مقاييس النزعة المركزية و المدى7
4912021201110173(144إلي صـ - 140من صـ . )النسبة (81
331101110100072(استعمال التمثيل البياني  )استراتيجية حل المسألة 9

(154إلي صـ - 150من صـ )التحويل بين الوحدات اإلنجليزية :  القياس10 4734232200011178
4512120111010123(166إلي صـ - 161من صـ ).حل التناسبات: الجبر11
351200010000081(168إلي صـ - 167من صـ ). استراتيجية حل المسألة 12
(179إلي صـ - 175من صـ ).  الكسور االعتيادية والعشرية والنسب المئوية13 4927000000000162
333714121202000173 الي صـ28التناسب المئوي من صـ(144
4612021202000142التمثيل بالنقاط15
4832032000000135التمثيل باألعمدة و المدرجات التكرارية16
4832242000000147استعمال التمثيالت البيانية للتنبؤ17
263713011000000112 الي صـ25استراتيجية حل المسألة من صـ18

66119266010411522116212127055

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

للصف األول المتوسطالرياضيات جدول مواصفات مادة 

الــمــوضــــوعـاتم
عدد 

الحصص
مجموع 
األهداف

مجموع 
األسئمة

تركيبتحميل تطبيقفهــــمتذكـــر
مستويات األهداف

تقويم

الفصل الدراسي الثاني- هـ 1443العام الدراسي 

أحمد دحدوح/ إعداد المعمم  أ 
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األسئلةاألهداف

27055

الدرجة

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 

ملخص بحسب األهداف لجدول مواصفات مادة 

الفصل الثانيللصف األول المتوسط  الرياضيات 

ملخص بحسب األسئلة لجدول مواصفات مادة 

الفصل الثانيللصف األول المتوسط الرياضيات 

نوعية الفقرات االختبارية

عدد 

الفقرات

2767

عدد 
الحصص

مستويات األهداف
مجموع 
األهداف

40

                  صح وخطأ

مجموع 
األسئمة

تقويمتركيبتحميلتطبيقفهــــمتذكـــر

مجموع

مقالياختيار من متعدد

 فقرات7 فقرة12 فقرة 36

23/02/2022 2 من 2صفحة 


