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ثحعت انجدول َجت االنتصاو ثبنؼدد انًطهىة فٍ كم يىضىع. ػدد األظئهخ فٍ انفصم ثحعت يعتىي األهداف   =  ضػدد األهداف فٍ كم يعتىي ،  =  ع:   يالحظبد

وَساػً أٌ تُىضغ األظئهخ انًقبنُخ نتقُط. وال ثد يٍ وضغ أظئهخ يقبنُخ ثبإلضبفخ إنً األظئهخ انًىضىػُخ وَجت أٌ ال تقم دزجبد األظئهخ انًقبنُخ ػٍ ظدض اندزجخ 

 فقساد8وختبيب َساػً أال َقم ػدد انفقساد فٍ أٌ َىع يٍ األظئهخ انًىضىػُخ ػٍ  . (....يُبقشخ - إثداء زأٌ - تًثُم - زظى  )يهبزاد انتفكُس انؼهُب قدز االظتطبػخ 

للصف الخامس االبتدائيالرياضيات جدول مواصفات مادة 

انــًــىضــــىػـبدم
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انحصص

يجًىع 

األهداف

يجًىع 

األظئهخ
تسكُتتحهُم تطجُقفهــــىتركـــس

يعتىَبد األهداف

تقىَى

الفصل الدراسي الثالث- هـ 1443العام الدراسي 

أحًد ػُد دمحم انجحطُطٍ/ إػداد انًؼهى  أ 
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الدرجة

ثحعت انجدول َجت االنتصاو ثبنؼدد انًطهىة فٍ كم يىضىع. ػدد األظئهخ فٍ انفصم ثحعت يعتىي األهداف   =  ضػدد األهداف فٍ كم يعتىي ،  =  ع:   يالحظبد

وَساػً أٌ تُىضغ األظئهخ انًقبنُخ نتقُط. وال ثد يٍ وضغ أظئهخ يقبنُخ ثبإلضبفخ إنً األظئهخ انًىضىػُخ وَجت أٌ ال تقم دزجبد األظئهخ انًقبنُخ ػٍ ظدض اندزجخ 

 فقساد8وختبيب َساػً أال َقم ػدد انفقساد فٍ أٌ َىع يٍ األظئهخ انًىضىػُخ ػٍ  . (....يُبقشخ - إثداء زأٌ - تًثُم - زظى  )يهبزاد انتفكُس انؼهُب قدز االظتطبػخ 
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