
              

55: عدد األسئلة 

سعسعسعسعسعسع
311111110000043التمثيل ابلساق والورقة1
310110000000021اختيار طريقة التمثيل2
322210000000043عّد النواتج3
321210000000042استعمال املعاينة يف التنبؤ4
410003200000042.االنعكاس 5
432220000000054مقاييس التشتت6
420210011000052التمثيل ابلصندوق وطرفيه7
421221000000053االحتمال النظري واالحتمال التجرييب8
433220000000055.عالقات الزوااي واملستقيمات 9
422320000000054.املضلعات والزوااي 10
410212100000052التغري املئوي 11
321210000000042.تطابق املضلعات 12
311211000000042النسبة املئوية والتقدير 13
321210000000042القطاعات الدائرية 14
321110000000032.التماثل 15
310221100000043إجياد النسب املئوية ذهنيا 16
310100022000042املدرجات التكرارية17
410221100000043املعادلة املئوية : اجلرب18
311003100000042االنسحاب19
421330000000054مقاييس النزعة املركزية واملدى20
321210000000042احتمال احلوادث املركبة21

72351936261374300008855

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 تُوضع 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 المتوسطالرياضيات : جدول مواصفات مادة 

الــمــوضــــوعـاتم
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الحصص
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مجموع 
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تركيبتحليل تطبيقفهــــمتذكـــر
مستويات األهداف

تقويم

الفصل الدراسي الثاني- هـ 1443العام الدراسي 

حاتم حلمي/ إعداد المعلم  أ 
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الدرجة
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