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16000121000000181ضرب وحيدات الحد1

2810020000000101قسمة وحيدات الحد2

13000131000000161كثيرات الحدود3

4
جمع وطرح كثيرات الحدود 

241003100000072وطرحها

5
ضرب وحيدة حد في كثيرة 

110004100000051حدود

242000000000042ضرب كثيرات الحدود6

7
حاالت خاصة من ضرب 

1910040000000131كثيرات الحدود

200003100000031تحليل وحيدات الحد8

210007100000081استعمال خاصية التوزيع9

14365004860000008411

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

الثالث 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 
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10
ب  + 2المعادالت التربيعية أ س

241002100000062جـ+ س 

210008100000091المربعات الكاملة11

12
 + 2المعادالت التربيعية س

241005100000092(جـ + ب س 

13
الفرق  )المعادالت التربيعية 

252000000000052(بين مربعين 

21912000000000211تمثيل الدوال التربيعية بيانيا14ً

261001000000071حل المعادالت التربيعية بيانيا15

16
حل المعادالت التربيعية 

200003100100041بإكمال المربع

17
حل المعادالت التربيعية 

282000000000082باستخدام القانون العام

31522020102000222تبسيط العبارات الجزرية18

196210402141030009114

مدارس البنات

المجموع

(2)رقم صفحة 

م
مجموع 

األسئلة
تقويم

عــدد األســـــئــلــة

تركيب تحليلتذكـــر تطبيقفهــــم

الثالث 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



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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19
العمليات علي العبارات 

2710041000000112الجذرية

382001000000092المعادالت الجذرية20

31220010000000132نظرية فيثاغورس21

271001000000081المسافة بيبن نقطتين22

21210000000000121المثلثات المتشابهة23

31820010000000192النسب المثلثية24

21713000000000201تصميم دراسات مسحية25

26
تحليل نتائج الدراسة 

21610000000000161المسحية

27
إحصائيات العينة ومعالم 

22510010000000261المجتمع

الثالث 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



2112212309100000013413

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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21610000000000161التباديل والتوافيق28

21010000000000101احتماالت الحوادث المركبة29
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3100

3200

3300

3400

3500

مجموع 

األسئلة
تقويمتركيبتحليلتطبيقفهــــمتذكـــر الــمــوضــــوعـات

عدد 

الحصص

مستويـــــــــــــــــــــــــــــات األهـــــــــــــــــــــــداف

مجموع 

األهداف

المجموع

المتوسط للصف الثالث الرياضياتجدول 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



3600

42620000000000262

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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332462970781110300033540

األسئلةاألهداف

33540

المجموع

مدارس البنات

 درجات10

(5)رقم صفحة عــدد األســـــئــلــة

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

ملخص بحسب األهداف 

لجدول مواصفات مادة 

الثالث المتوسط  الرياضيات

الفصل الثاني

مجموع

مجموع 

األسئلة

الثالث المتوسط للصف الرياضياتجدول مواصفات مادة اإلدارة العامة للتربية والتعليم  

مجموع 

األهداف

ملخص بحسب نوع األسئلة 

لجدول مواصفات مادة 

الثالث  للصف الرياضيات

الفصل الثانيالمتوسط 

عدد 

الحصص

مستويـــــــــــــــــــــــــــــات األهـــــــــــــــــــــــداف

تذكـــر

عدد 

الحصص

نـــوعـــيـــة الــــفــــقــــرات االخـــتـــبـــاريــة

تقويمتركيبتحليلفهــــم تطبيق

صح وخطأ اختيار من متعدد

 فقرات10 فقرة30
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