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سعسعسعسعسعسع

1
 الخطوات االربع لحل .2

251003100001092المسالة

3713120100010142العوامل األولية .23

3511081000010152القوى واألسس .34

231004100001082المتغيرات والعبارات .47

231003110000072الدوال 51.6

6
 خطة حل المسألة 1.7

110202000000050(التخمين والتحقق)

7
 التهيئة لفصل اإلحصاء 2

151000000000051والتمثيالت

8
 خطة حل المسألة 2.1

110002100000031(إنشاء الجداول)

9
 التمثيل باالعمدة 2.2

2913010200010161والخطوط

17397912554000508213

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

السادس االبتدائي للصف الرياضياتجدول مواصفات مادة اإلدارة العامة للتربية والتعليم  

عدد 

الحصص

المجموع

تقويمتركيبم

مستويـــــــــــــــــــــــــــــات األهـــــــــــــــــــــــداف

تذكـــر

وفاء عبدالرحمن الجهني .إعداد أاألول الــفــصــل الــدراســـي هـ1443الــعــام 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 
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110002020001060التمثيل بالنقاط 102.3

251201000001091المتوسط الحسابي 112.4

12
 التهيئة لفصل العمليات 3

141000000000041على الكسور العشرية

3810071000010162تمثيل الكسور العشرية 133.1

14
 مقارنة الكسور العشرية 3.2

2314151000010133وترتيبها

2109130000010141تقريب الكسور العشرية 153.3

16
 تقدير ناتج جمع الكسور 3.4

2309130000010161العشرية وطرحها

17
 جمع الكسور العشرية 3.5

3006151310051194وطرحها

18
 ضرب الكسور العشرية 3.6

2001051200031112في أعداد كلية

200105110002091ضرب الكسور العشرية 193.7

(2)رقم صفحة مدارس البنات

م
مجموع 

األسئلة
تقويم

عــدد األســـــئــلــة

تركيب تحليلتذكـــر تطبيقفهــــم

السادس االبتدائي للصف الرياضياتجدول مواصفات مادة اإلدارة العامة للتربية والتعليم  

وفاء عبدالرحمن الجهني.إعداد أ الــفــصــل الــدراســـي األولهـ1443الــعــام الدراسي مدارس الخندق األهلية بالمدينة المنورة 

الــمــوضــــوعـات
عدد 

الحصص

مستويـــــــــــــــــــــــــــــات األهـــــــــــــــــــــــداف

مجموع 

األهداف



20254324365810016211716

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 
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20
 قسمة الكسور العشري 3.8

200007100002091على أعداد كلية

21
 القسمة على كسر 3.9

3002141210021104عشري

 خطة حل المسألة 223.99

1001031000000(التأكد من معقولية اإلجابة)
41

221103100001072ترتيب العمليات .235

2200071000010101المعادالت 241.8

3410051000010102الوسيط والمنوال والمدى 252.5

1382412962100715011

السادس االبتدائي للصف الرياضياتجدول مواصفات مادة اإلدارة العامة للتربية والتعليم  

وفاء عبدالرحمن الجهني.إعداد أاألول الــفــصــل الــدراســـي هـ1443الــعــام الدراسي مدارس الخندق األهلية بالمدينة المنورة 

(3)رقم صفحة مدارس البناتعــدد األســـــئــلــة

الــمــوضــــوعـاتم
عدد 

الحصص

المجموع

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 
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50721345690161420028324940

األسئلةاألهداف

24940
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(4)رقم صفحة عــدد األســـــئــلــة

وفاء عبدالرحمن الجهني.إعداد أاألول الــفــصــل الــدراســـي هـ1443الــعــام الدراسي مدارس الخندق األهلية بالمدينة المنورة 

ملخص بحسب األهداف 

لجدول مواصفات مادة 

السادس االبتدائي  الرياضيات

الفصل األول

مجموع

مجموع 

األسئلة

السادس االبتدائي للصف الرياضياتجدول مواصفات مادة اإلدارة العامة للتربية والتعليم  

مجموع 

األهداف

مدارس البنات

ملخص بحسب نوع األسئلة 

لجدول مواصفات مادة 

السادس  للصف الرياضيات

الفصل األولاالبتدائي 

عدد 

الحصص

مستويـــــــــــــــــــــــــــــات األهـــــــــــــــــــــــداف

تذكـــر

عدد 

الحصص

نـــوعـــيـــة الــــفــــقــــرات االخـــتـــبـــاريــة

تقويمتركيبتحليلفهــــم تطبيق

صح وخطأ اختيار من متعدد

 فقرات10 فقرة30

(درجة لكل فقرة ) درجات  10(درجة لكل فقرة ) درجة  30


