



              

44: عدد األسئلة 

سعسعسعسعسعسع

1
119110101110111173 : 117المجسمات من ص 

2
78111101110101082 إلى 75وحدات الطول المترية من ص 

3
18٣100101100101052 : 181الكسور كأجزاء من الكل من 

4
12٣110100010110061 : 120األشكال المستوية من ص 

5
149110111110100042 : 147التمثيل بالرموز من ص 

 (أحل مسألة أبسط  )خطة حل المسألة 6

125111111000000022 :124من ص 

من ص  (أحل عكسيا  )خطة حل المسألة 7

80110110010000031 إلى 79

8
15٣100000011110022 : 150تفسير التمثيل بالرموز من ص 

9
187100120010000012 : 184الكسور كأجزاء من مجموعة من 

10
85110007110000081 : 81المحيط من ص 

من  (أنشيء قائمة  )خطة حل المسألة 11

155111000111000022 : 154ص 

12
192211111110001043 :190الكسور المتكافئة من 

13
1٣0110100011000031 : 127األنماط الهندسية من ص 

14
91110101110000031 : 88قياس المساحة من ص 

15
96141000000000051 : 9٣وحدات السعة المترية من ص 

16
161141100010000071 : 159التمثيل باألعمدة من ص 

17
1٣6121100000000041 : 1٣٣التماثل من ص 

 194من  (أرسم صورة  )خطة حل المسألة 18

 :195112111010000023

19
165100000011001132 : 162تفسير التمثيل باألعمدة من ص 

20
100111110000101052 : 97وحدات الكتلة المترية من ص 

21
198211110011100033 : 196مقارنة الكسور وترتيبها من 

22
169111101100000022 : 166االحتمال من ص 

23
105111111010101052 : 10٣تقدير الحجم وقياسه من ص 

24
108111111000101062 : 106قراءة الساعة من ص : الزمن

26271419111891751038210044

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 
األسئلة

مجموع 
األهداف

عدد 
الحصص

الــمــوضــــوعـات تقويمم
مستويات األهداف

تطبيق فهــــم تركيبتذكـــر تحليل

للصف الثالث االبتدائيالرياضيات : جدول مواصفات مادة 

الفصل الدراسي الثالث- هـ 1443العام الدراسي 

منيرة السراني/ إعداد المعلم  أ 

المجموع

20/06/22 2 من 1صفحة 






              

44: عدد األسئلة 

للصف الثالث االبتدائيالرياضيات : جدول مواصفات مادة 

الفصل الدراسي الثالث- هـ 1443العام الدراسي 

منيرة السراني/ إعداد المعلم  أ 

سعسعسعسعسعسع
26271419111891751038210044

األسئلةاألهداف

10044

الدرجة

مجموع 
األهداف

40

                  صح وخطأ

مجموع 
األسئلة

تقويمتركيبتحليلتطبيقفهــــمتذكـــر

مجموع

مقالياختيار من متعدد

 فقرات8 فقرة8 فقرة 28

ملخص بحسب األهداف لجدول مواصفات مادة 

الفصل الثالثللصف الثالث االبتدائي  الرياضيات 

ملخص بحسب األسئلة لجدول مواصفات مادة 

الفصل الثالثللصف الثالث االبتدائي الرياضيات 

نوعية الفقرات االختبارية

عدد 

الفقرات

2848

عدد 
الحصص

مستويات األهداف

20/06/22 2 من 2صفحة 


