
              

44: عدد األسئلة 

سعسعسعسعسعسع
210103110100071عبارات الجمع والطرح1
100001000000010(حل مسألة اسهل)خطة حل المسألة 2
110311000000051عبارات الضرب والقسمة الجبرية3
100101000000020استقصاء حل المسألة4
110101010000040جداول الدوال5
310313110100092ترتيب العمليات6
310103110310092معادالت الجمع والطرح7
310103131100092معادالت الضرب8
210103100000051القسمة والكسور9
210103100100061الكسور غير الفعلية10
100101000000020تمثيل األعداد الكسرية : استكشاف 11
321103110010073األعداد الكسرية12
310213110100082مقارنة الكسور االعتيادية واالعداد 13
210213100000072تقريب الكسور14
110001010000030استقصاء حل المسألة15
6313131311000134المتوسط الحسابي والوسيط والمنوال16
110001000100030استقصاء حل المسألة17
310211010000072التمثيل باألعمدة18
231003110100082االحتمال19
4003131311000103االحتمال والكسور20
110101000000030(االستدالل المنطقي  )خطة حل المسألة 21
131101000100020عد النواتج22
331313100100083القواسم والمضاعفات23
4313131001000103األعداد األولية واألعداد غير األولية24
210103100000051الكسور المتكافئة25
3313131100000103تبسيط الكسور26
3312131101000103المضاعفات المشتركة27
3313131101000113مقارنة الكسور االعتيادية واالعداد 28

65419441264182131720018444

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 

للصف الخامس االبتدائيالرياضيات جدول مواصفات مادة 

الــمــوضــــوعـاتم
عدد 

الحصص
مجموع 
األهداف

مجموع 
األسئلة

تركيبتحليل تطبيقفهــــمتذكـــر
مستويات األهداف

تقويم

الفصل الدراسي الثاني- هـ 1443العام الدراسي 

أحمد عيد محمد البحطيطي/ إعداد المعلم  أ 

المجموع
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األسئلةاألهداف

18444

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 

مجموع 
األهداف

40

                  صح وخطأ

مجموع 
األسئلة

تقويمتركيبتحليلتطبيقفهــــمتذكـــر

مجموع

مقالياختيار من متعدد

 فقرات8 فقرة8 فقرة 28

ملخص بحسب األهداف لجدول مواصفات مادة 

الفصل للصف الخامس االبتدائي  الرياضيات 

الثاني

ملخص بحسب األسئلة لجدول مواصفات مادة 

لفصل الثانيللصف الخامس االبتدائي الرياضيات 

نوعية الفقرات االختبارية

عدد 

الفقرات

2848

عدد 
الحصص

مستويات األهداف
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