
 

              

55: عدد األسئلة 

سعسعسعسعسعسع
2315061311000183خصائص األعداد احلقيقية1
3405151201010182العالقات والدوال2
2405161000000152دوال خاصة3
3515070100000181متثيل املتباينات اخلطية ومتباينات القيمة املطلقة بيانيا4
2303151000000112حل أنظمة املتباينات اخلطية بيانيا5
2304141000000112الربجمة اخلطية و احلل األمثل6
2303071000000131مقدمة يف املصفوفات7
2404161000000142العمليات على املصفوفات8
2314041210000133ضرب املصفوفات9

231312010000092احملددات وقاعدة كرامر10
2411030200000101النظري الضرىب للمصفوفات وأنظمة املعادالت اخلطية11
2513051000000132األعداد املركبة12
3612041000000122القانون العام واملميز13
2313051000000112العمليات على كثريات احلدود14
220303100001192قسمة كثريات احلدود15
2413140000000112دوال كثريات احلدود16
220112000000051حل معادالت كثريات احلدود17
2403141000000112نظريتا الباقى والعوامل18
2313051000000112اجلذور واألصفار19
2213151000000103نظرية الصفر النسىب20
3404041414100203العمليات على الدوال21
2204051000011122العالقات والدوال العكسية22
2304251000000123دواال ومتباينات اجلذر الرتبيعى23
231303100000092اجلذر النوىن24
3204141003100133العمليات على العبارات اجلذرية25
2404051000000131األسس النسبية26
3404141000000122حل املعادالت واملتباينات اجلذرية27

609212931412222153923233455

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 الثاني الثانوي 3الرياضيات : جدول مواصفات مادة 

الــمــوضــــوعـاتم
عدد 

الحصص
مجموع 
األهداف

مجموع 
األسئلة

تركيبتحليل تطبيقفهــــمتذكـــر
مستويات األهداف

تقويم

الفصل الدراسي الثاني- هـ 1443العام الدراسي 

أسامة سعد أحمد محمد/ إعداد المعلم  أ 

22/02/22 2 من 1صفحة 
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األسئلةاألهداف

33455

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 

ملخص بحسب األهداف لجدول مواصفات مادة 

الفصل الثانيللصف الثاني الثانوي   3الرياضيات 

ملخص بحسب األسئلة لجدول مواصفات مادة 

الفصل الثانيللصف الثاني الثانوي  3الرياضيات 

نوعية الفقرات االختبارية

عدد 

الفقرات

2767

عدد 
الحصص

مستويات األهداف
مجموع 
األهداف

40

                  صح وخطأ

مجموع 
األسئلة

تقويمتركيبتحليلتطبيقفهــــمتذكـــر

مجموع

مقالياختيار من متعدد

 فقرات7 فقرة12 فقرة 36

22/02/22 2 من 2صفحة 


