
 

              

55: عدد األسئلة 

سعسعسعسعسعسع
3513061101010172مقدمة يف املتجهات1
2106120001021122املتجهات يف املستوى اإلحداثي2
310212110101082الضرب الداخلي3
3113131001021104املتجهات يف الفضاء التاليت األبعاد4
3102131311011114الضرب الداخلي و الضرب االجتاهي للمتجهات يف الفضاء5
310312100101082اإلحداثيات القطبية6
310212110102193الصورة القطبية و الصورة الديكارتية للمعادالت7
3213110102110103األعداد املركبة و نظرية دميوافر8
300211021101072الدراسات التجريبية و املسحية و ابملالحظة9

3522110211010124التحليل اإلحصائي10
310321010101183االحتمال املشروط11
210102121001072االحتمال و التوزيعات االحتمالية12
310102121101082التوزيع الطبيعي13
320310010012183التوزيعات ذات احلدين14
4003131211110104تقدير النهاايت بيانيا15
310103110210082حساب النهاايت جرباًي16
410412100101193املماس و السرعة املتجهة17
300212111101073املشتقات18
311321010101083املساحة حتت املنحىن و التكامل19
310111000210052النظرية األساسية يف التفاضل التكامل20

602765018401222721522718255

حبسب اجلدول جيب االلتزام ابلعدد املطلوب يف كل موضوع. عدد األسئلة يف الفصل حبسب مستوى األهداف   =  سعدد األهداف يف كل مستوى ،  =  ع:   مالحظات
ويراعى أن ُتوضع األسئلة املقالية لتقيس. وال بد من وضع أسئلة مقالية ابإلضافة إىل األسئلة املوضوعية وجيب أن ال تقل درجات األسئلة املقالية عن سدس الدرجة 

 فقرات8وختاما يراعى أال يقل عدد الفقرات يف أي نوع من األسئلة املوضوعية عن  . (....مناقشة - إبداء رأي - متثيل - رسم  )مهارات التفكري العليا قدر االستطاعة 

المجموع

للصف الثالث الثانوي 6الرياضيات : جدول مواصفات مادة 

الــمــوضــــوعـاتم
عدد 

الحصص
مجموع 
األهداف

مجموع 
األسئلة

تركيبتحليل تطبيقفهــــمتذكـــر
مستويات األهداف

تقويم

الفصل الدراسي الثاني- هـ 1443العام الدراسي 

عوض أمين غيث/ إعداد المعلم  أ 

22/02/22 2 من 1صفحة 
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األسئلةاألهداف

18255

الدرجة

حبسب اجلدول جيب االلتزام ابلعدد املطلوب يف كل موضوع. عدد األسئلة يف الفصل حبسب مستوى األهداف   =  سعدد األهداف يف كل مستوى ،  =  ع:   مالحظات
ويراعى أن ُتوضع األسئلة املقالية لتقيس. وال بد من وضع أسئلة مقالية ابإلضافة إىل األسئلة املوضوعية وجيب أن ال تقل درجات األسئلة املقالية عن سدس الدرجة 

 فقرات8وختاما يراعى أال يقل عدد الفقرات يف أي نوع من األسئلة املوضوعية عن  . (....مناقشة - إبداء رأي - متثيل - رسم  )مهارات التفكري العليا قدر االستطاعة 

 فقرات7 فقرة12

ملخص بحسب األهداف لجدول مواصفات مادة 

الفصل الثانيللصف الثالث الثانوي   6الرياضيات 

ملخص بحسب األسئلة لجدول مواصفات مادة 

الفصل الثانيللصف الثالث الثانوي  6الرياضيات 

نوعية الفقرات االختبارية

عدد 

الفقرات

2767

عدد 
الحصص

مستويات األهداف
مجموع 
األهداف

40

                  صح وخطأ

مجموع 
األسئلة

تقويمتركيبتحليلتطبيقفهــــمتذكـــر

مجموع

مقالياختيار من متعدد

 فقرة 36
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