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3001000000000111الدوال1

2
تحليل التمثيالت البيانية 

3000000100000141للدوال و العالقات

3100010000000102االتصال و النهايات3

4
القيم القصوى و متوسط 

200001000000081معدل التغير

5
و  (األم  )الدوال الرئيسية 

4001000000000141التحويالت الهندسية

6
العمليات على الدوال و 

300001000100082تركيب دالتين

3001000000000101العالقات و الدوال العكسية7

300001000000091تمثيل الدوال االسية8

9
حل المعادالت و المتباينات 

300001000100092االسية

271030501020009312

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 

عوض أمين غيث . إعداد أاألول الــفــصــل الــدراســـي هـ1442الــعــام الدراسي مدارس الخندق األهلية بالمدينة المنورة 

(1)رقم صفحة عــدد األســـــئــلــة

مجموع 

األهداف
الــمــوضــــوعـات

مجموع 

األسئلة
تحليلتطبيقفهــــم

 للصف الثالث الثانوي5رياضيات جدول مواصفات اإلدارة العامة للتربية والتعليم  

عدد 

الحصص
تقويمتركيبم

مستويـــــــــــــــــــــــــــــات األهـــــــــــــــــــــــداف

تذكـــر

المجموع



 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
اللوغاريتمات و الدوال 

5101010000000163اللوغاريتمية

4100000100000132خصائص اللوغاريتمات11

12
حل المعادالت و المتباينات 

3001010000000102اللوغاريتمية

300001000000081اللوغاريتمات العشرية13

4100010000000122المتطابقات المثلثية14

15
اثبات صحة المتطابقات 

3000000001000111المثلثية

المتطابقات المثلثيةلمجموع 16

4زاويتين و الفرق بينهما
100010000000

172

المتطابقات المثلثيةلضعف 17

5الزاوية و نصفها
101010000000

83

500201000000053حل المعادالت المثلثية18

الــمــوضــــوعـات
عدد 

الحصص

مستويـــــــــــــــــــــــــــــات األهـــــــــــــــــــــــداف

مجموع 

األهداف

مجموع 

األسئلة
تحليلتذكـــر

عــدد األســـــئــلــة

تركيب تطبيقفهــــم

 للصف الثالث الثانوي5رياضيات جدول مواصفات اإلدارة العامة للتربية والتعليم  

عوض أمين غيث . إعداد أاألول الــفــصــل الــدراســـي هـ1442الــعــام الدراسي مدارس الخندق األهلية بالمدينة المنورة 

تقويم

(2)رقم صفحة 

م



3650507010100010019

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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5101000100000103القطوع المكافئة19

5101000100000103القطوع الناقصة و الدائرة20

300001000000091القطوع الزائدة21

22
تحديد نوع القطوع 

300101000000032المخروطية و دورانها

16203020200000329

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 

تقويم

مدارس الخندق األهلية بالمدينة المنورة 

تركيب

المجموع

المجموع

 للصف الثالث الثانوي5رياضيات جدول مواصفات اإلدارة العامة للتربية والتعليم  

عوض أمين غيث . إعداد أاألول الــفــصــل الــدراســـي هـ1442الــعــام الدراسي 

(3)رقم صفحة 

مستويـــــــــــــــــــــــــــــات األهـــــــــــــــــــــــداف

مجموع 

األهداف

مجموع 

األسئلة

فهــــمتذكـــر

عــدد األســـــئــلــة

الــمــوضــــوعـاتم
عدد 

الحصص

تحليلتطبيق
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798011014040300022540

األسئلةاألهداف

22540

الدرجة

 

  فقرة

30

عدد 

الحصص

نـــوعـــيـــة الــــفــــقــــرات االخـــتـــبـــاريــة

 

 

تحليلفهــــم تطبيق

صح وخطأاختيار من متعدد

تقويم تركيب

10

  فقرة

مجموع

مجموع 

األسئلة

مجموع 

األهداف

عدد 

الحصص

مستويـــــــــــــــــــــــــــــات األهـــــــــــــــــــــــداف

تذكـــر

عــدد األســـــئــلــة

ملخص بحسب نوع األسئلة 

لجدول مواصفات مادة 

الثالث  للصف 5رياضيات 

األولالفصل الثانوى  

ملخص بحسب األهداف لجدول 

 5رياضيات مواصفات مادة 

الفصل األولالثالث الثانوى 

(4)رقم صفحة 

عوض أمين غيث . إعداد أاألول الــفــصــل الــدراســـي هـ1442الــعــام الدراسي مدارس الخندق األهلية بالمدينة المنورة 

 للصف الثالث الثانوي5رياضيات جدول مواصفات اإلدارة العامة للتربية والتعليم  
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