
 

تم تحميل هذا الملف من موقع المناهج القطرية

*للحصول على أوراق عمل لجميع الصفوف وجميع المواد اضغط هنا                                   

                  https://almanahj.com/qa                     

* للحصول على أوراق عمل لجميع مواد ملفات مدرسية اضغط هنا                                              

                 https://almanahj.com/qa/416                   

* للحصول على جميع أوراق ملفات مدرسية في مادة رياضيات ولجميع الفصول, اضغط هنا                                           

                 https://almanahj.com/qa/416math                   

* للحصول على أوراق عمل لجميع مواد ملفات مدرسية في مادة رياضيات الخاصة بـ الفصل الثاني  اضغط هنا                                 

   

                  https://almanahj.com/qa/416math2                   

* لتحميل كتب جميع المواد في جميع الفصول للـ ملفات مدرسية اضغط هنا                                

                  https://almanahj.com/qa/grade416                   

        للتحدث إلى بوت المناهج القطرية على تلغرام:  اضغط هنا                        

                  https://t.me/qacourse_bot                                  
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2من  صفحة قسم الرياضيات/  التوجيه التربويإدارة



1من  1صفحة        ثالث الصف ال –إدارة التوجيه التربوي/قسم الرياضيات 

الثانيالفصل الدراس ي منتصف جدول مواصفات اختبار 
 الثالثاملستوى  –مادة الرياضيات 
 م 2023 / 2022العام الدراس ي 

 مالحظات هامة  

الفصلية املعتمدة وعدم وضع أسئلة من الدروس اإلثرائية.التقيد في وضع األسئلة باملصدر التعليمي املعتمد والخطة  (1
خيارات.ثالث  أنواع األسئلة املوضوعية املسموحة هي اختيار من متعدد، على أن يكون لكل سؤال (2
 يراعى العمق املعرفي في وضع األسئلة، بحيث تكون نسب التوزيع كما يلي:  (3

درجات.  6( ما يعادل DOK1من الدرجة الكلية على العمق املعرفي ) 40% ▪
درجات.   7( ما يعادل DOK2من الدرجة الكلية على العمق املعرفي ) 50% ▪
 ( ما يعادل درجتان. DOK3من الدرجة الكلية على العمق املعرفي ) 10% ▪

لكل سؤال. درجة إلى درجتينتتراوح من  واملقاليةسؤال   لكل درجة درجات األسئلة: املوضوعية  (4
السؤال املقالي قد يشتمل على فرعين أو أكثر من درس أو أكثر، مع مراعاة تحقيق ترابط املهارات قدر اإلمكان.  (5
التنويع في مستويات العمق املعرفي في كل وحدة قدر اإلمكان.  (6
. والدروس واألفكار  تحقيق الشمولية من خالل مراعاة تغطية أكبر قدر ممكن من املهارات (7
 .ال يسمح للطلبة باستعمال اآللة الحاسبة أثناء تأدية االختبار (8
عند احتساب مجموع درجات االختبار، ُتطبق األحكام اآلتية لجبر الكسور: (9

يجبر ما دون النصف إلى النصف.  ▪
 يثبت النصف )½(.   ▪
. صحيحال إلى الواحد  يجبر ما زاد على النصف ▪

والدروس  الوحدات الدراسية  
األسئلة املقالية    األسئلة املوضوعية  

الدرجة رقم السؤال الدرجة رقم السؤال
   تمثيل وتفسير البيانات الوحدة السادسة: 

قراءة التمثيالت باملصورات والتمثيالت باألعمدة 1-6
1162

إنشاء تمثيل باألعمدة  3-6

استعمال الطرائق والخواص للجمع والطرح الوحدة السابعة:   

خواص الجمع  1-7

21
7
8

3

تقريب األعداد الكلية 2-7
نواتج الجمع تقدير  5-7

تقدير نواتج الطرح  6-7
عالقة الجمع بالطرح 7-7

1000: الطالقة في جمع وطرح األعداد حتى الثامنة الوحدة  

استعمال نواتج الجمع الجزئية للجمع 1-8

3 1 92
أرقام  3جمع أعداد من  2-8
استعمال نواتج الطرح الجزئية للطرح 4-8

أرقام  3أعداد من طرح  5-8

فهم الكسور كأعداد : التاسعةالوحدة 
تقسيم املناطق إلى أجزاء متساوية 1-9

4 

5 

2 

10 

11 

3 

الكسور واملناطق 2-9
فهم الكل  3-9
1خط األعداد: الكسور األقل من  4-9
1خط األعداد: الكسور األكبر من  5-9
التمثيل بالنقاط لبيانات أطوال  6-9

درجات 01 أسئلة  6 درجات 5 أسئلة  5 درجة  15 - سؤال  11ات: األسئلة والدرج مجموع



1من  1صفحة        الرابعالصف  –إدارة التوجيه التربوي/قسم الرياضيات 

الثاني الفصل الدراس ي منتصف جدول مواصفات اختبار 
املستوى الرابع –مادة الرياضيات 

م  2023 / 2022العام الدراس ي      

 مالحظات هامة  

الدروس اإلثرائية.التقيد في وضع األسئلة باملصدر التعليمي املعتمد والخطة الفصلية املعتمدة وعدم وضع أسئلة من  (1
خيارات. أربع  أنواع األسئلة املوضوعية املسموحة هي اختيار من متعدد، على أن يكون لكل سؤال (2
 يراعى العمق املعرفي في وضع األسئلة، بحيث تكون نسب التوزيع كما يلي:  (3

درجة.  12( ما يعادل DOK1من الدرجة الكلية على العمق املعرفي ) 40% ▪
درجة.   15( ما يعادل DOK2من الدرجة الكلية على العمق املعرفي ) 50% ▪
. درجات 3( ما يعادل DOK3من الدرجة الكلية على العمق املعرفي ) 10% ▪

درجات لكل سؤال. 4إلى  2من تتراوح  واملقاليةلكل سؤال  درجتيندرجات األسئلة: املوضوعية  (4
أكثر من درس أو أكثر، مع مراعاة تحقيق ترابط املهارات قدر اإلمكان. السؤال املقالي قد يشتمل على فرعين أو  (5
التنويع في مستويات العمق املعرفي في كل وحدة قدر اإلمكان.  (6
. والدروس تحقيق الشمولية من خالل مراعاة تغطية أكبر قدر ممكن من املهارات واألفكار (7
 .تبارال يسمح للطلبة باستعمال اآللة الحاسبة أثناء تأدية االخ (8
عند احتساب مجموع درجات االختبار، ُتطبق األحكام اآلتية لجبر الكسور: (9

يجبر ما دون النصف إلى النصف.  ▪
 يثبت النصف )½(.   ▪
. صحيحال إلى الواحد  يجبر ما زاد على النصف ▪

  األسئلة املقالية األسئلة املوضوعية  والدروس  الوحدات الدراسية
الدرجة رقم السؤال الدرجة السؤالرقم 

العوامل واملضاعفاتالسادسة:  الوحدة
فهم العوامل  1-6 

1
2

473

العوامل   2-6
التبرير باستعمال تكرار العمليات 3-6 
األعداد األولية وغير األولية   4-6
املضاعفات   5-6 

توسيع فهم تكافؤ الكسور وترتيبها  الوحدة السابعة: 

الكسور املتكافئة: نماذج املساحة 1-7

3
4

4
8
9

6
إنشاء كسور متكافئة: الضرب  3-7

إنشاء كسور متكافئة: القسمة  4-7

استعمال الكسور املرجعية ملقارنة الكسور  5-7

مقارنة الكسور  6-7

وطرح الكسور فهم جمع الثامنة: الوحدة 
نمذجة جمع الكسور  1-8

52
10
11

6
تجزئة الكسور  2-8
جمع الكسور ذات املقامات املتشابهة 3-8
نمذجة طرح الكسور  4-8
طرح الكسور ذات املقامات املتشابهة 5-8
نمذجة جمع وطرح األعداد الكسرية 7-8

62123 الكسريةجمع األعداد  8-8
طرح األعداد الكسرية 9-8

النمذجة في الرياضيات  10-8
درجة 18أسئلة 6درجة  12أسئلة  6درجة  30 –سؤال  12مجموع األسئلة والدرجات: 



1من  1صفحة      الصف الخامس  –إدارة التوجيه التربوي/قسم الرياضيات 

  الثانيالفصل الدراس ي منتصف جدول مواصفات اختبار 
 الخامساملستوى  –مادة الرياضيات 

 م 2023 / 2022العام الدراس ي 

 مالحظات هامة 

التقيد في وضع األسئلة باملصدر التعليمي املعتمد والخطة الفصلية املعتمدة وعدم وضع أسئلة من الدروس اإلثرائية. (1
خيارات. أربع  على أن يكون لكل سؤالأنواع األسئلة املوضوعية املسموحة هي اختيار من متعدد،  (2
 يراعى العمق املعرفي في وضع األسئلة، بحيث تكون نسب التوزيع كما يلي:  (3

درجة.  12( بما يعادل DOK1املعرفي )من الدرجة الكلية على العمق  40% ▪
درجة.  15( بما يعادل DOK2املعرفي )من الدرجة الكلية على العمق  50% ▪
درجات.  3 ( بما يعادلDOK3املعرفي )ة الكلية على العمق من الدرج %10 ▪

درجات لكل سؤال. 4إلى  2تتراوح من  واملقاليةلكل سؤال  اندرجتدرجات األسئلة: املوضوعية  (4
السؤال املقالي قد يشتمل على فرعين أو أكثر من درس أو أكثر، مع مراعاة تحقيق ترابط املهارات قدر اإلمكان.  (5
التنويع في مستويات العمق املعرفي في كل وحدة قدر اإلمكان.  (6
. والدروس تحقيق الشمولية من خالل مراعاة تغطية أكبر قدر ممكن من املهارات واألفكار (7
    .ال يسمح للطلبة باستعمال اآللة الحاسبة أثناء تأدية االختبار (8

ر الكسور:عند احتساب مجموع درجات االختبار، ُتطبق األحكام اآلتية لجب (9
 يجبر ما دون النصف إلى النصف.  ▪

 يثبت النصف )½(.   ▪
صحيح. ال إلى الواحد  يجبر ما زاد على النصف ▪

والدروس  الوحدات الدراسية
  األسئلة املقالية األسئلة املوضوعية  

الدرجة رقم السؤال الدرجة رقم السؤال
استعمال الكسور املتكافئة لجمع وطرح الكسور االعتياديةالوحدة السابعة:   

إيجاد املقامات املشتركة 2-7

1
2

4
7
8

7

جمع الكسور االعتيادية ذات املقامات املختلفة 3-7
الكسور االعتيادية ذات املقامات املختلفةطرح  4-7
جمع األعداد الكسرية  8-7

طرح األعداد الكسرية  7- 10
الرياضيات  في النمذجة 7- 12
تطبيق مفهوم الضرب على ضرب الكسور لوحدة الثامنة: ا

يالنماذج لضرب عدد كلي في كسر اعتياد استعمال 1-8

3
4

4
9
10

6
ضرب الكسور االعتيادية في األعداد الكلية 3-8
ضرب كسرين اعتياديين  5-8
املستطيلمساحة  6-8
ضرب األعداد الكسرية  7-8

الكسور  قسمةعلى  القسمةتطبيق مفهوم  الوحدة التاسعة: 

والقسمة الكسور  1-9

5
6

4
11
12

5
نواتج القسمة في صورة كسور وأعداد كسرية 2-9
أعداد كلية على كسور الوحدة قسمة 3-9
كسور وحدة على أعداد كلية عدا الصفر قسمة 4-9
العمليات تكرار  باستعمال التبرير  5-9

درجة 18أسئلة  6درجة  12أسئلة  6درجة   30 –سؤال  12مجموع األسئلة والدرجات: 



1من  1صفحة      الصف السادس  –قسم الرياضيات/التوجيه التربوي إدارة 

الثانيالفصل الدراس ي منتصف جدول مواصفات اختبار 
 السادس ملستوى ا –مادة الرياضيات 

 م 2023 / 2022العام الدراس ي 

 مالحظات هامة 

املعتمد والخطة الفصلية املعتمدة وعدم وضع أسئلة من الدروس اإلثرائية. التقيد في وضع األسئلة باملصدر التعليمي  (1
خيارات. أربع  أنواع األسئلة املوضوعية املسموحة هي اختيار من متعدد، على أن يكون لكل سؤال (2
 يراعى العمق املعرفي في وضع األسئلة، بحيث تكون نسب التوزيع كما يلي: (3

درجة.  12( بما يعادل DOK1املعرفي )من الدرجة الكلية على العمق  40% ▪
درجة.  15( بما يعادل DOK2املعرفي )من الدرجة الكلية على العمق  50% ▪
درجات. 3( بما يعادل DOK3)من الدرجة الكلية على العمق املعرفي  %10 ▪

 درجات لكل سؤال.  4إلى  2تتراوح من  واملقالية ،لكل سؤال  ان درجتدرجات األسئلة: املوضوعية  (4

اإلمكان.  السؤال املقالي قد يشتمل على فرعين أو أكثر من درس أو أكثر، مع مراعاة تحقيق ترابط املهارات قدر  (5
 التنويع في مستويات العمق املعرفي في كل وحدة قدر اإلمكان. (6

 .والدروس ممكن من املهارات واألفكارتحقيق الشمولية من خالل مراعاة تغطية أكبر قدر  (7

    .ال يسمح للطلبة باستعمال اآللة الحاسبة أثناء تأدية االختبار (8

عند احتساب مجموع درجات االختبار، ُتطبق األحكام اآلتية لجبر الكسور:  (9
يجبر ما دون النصف إلى النصف.  ▪
 يثبت النصف )½(.  ▪
صحيح. الإلى الواحد  يجبر ما زاد على النصف ▪

األسئلة املقالية    األسئلة املوضوعية  والدروس الوحدات الدراسية
الدرجة رقم السؤال الدرجة رقم السؤال

تمثيل وحل املعادالت واملتباينات الوحدة الخامسة:  
فهم املعادالت والحلول  1-5

1273 تطبيق خواص املساواة 2-5
كتابة وحل معادالت الجمع والطرح 3-5
كتابة وحل معادالت الضرب والقسمة 4-5
كتابة وحل معادالت تتضمن أعدادا نسبية  5-5

2283 فهم وكتابة املتباينات  6-5
حل املتباينات 7-5
فهم املتغيرات التابعة واملستقلة  8-5

3293 استعمال األنماط لكتابة وحل املعادالت 9-5
الربط بين الجداول والتمثيالت البيانية واملعادالت 10-5

فهم واستعمال النسبة واملعدل  الوحدة السادسة:  
فهم النسب  1-6

4 2 10 4 
تكوين نسب متكافئة 2-6
مقارنة النسب  3-6
تمثيل النسب بيانيا   4-6
فهم املعدالت ومعدالت الوحدة  5-6

مقارنة معدالت الوحدة 6-6 3 11 2 5
حل مسائل تتضمن معدل الوحدة  7-6
التبرير املنطقي للنسب: تحويل الوحدات االنجليزية 8-6

6 2 12 2 
التبرير املنطقي للنسب: تحويل الوحدات املترية 9-6

درجة 18  أسئلة  6 درجة 12   أسئلة  6 درجة  30  −  سؤال   12األسئلة والدرجات: مجموع 



2من  1صفحة        قسم الرياضيات/  التوجيه التربوي إدارة 

لثاني االفصل الدراس ي  منتصفجدول مواصفات اختبار 
 السابعملستوى ا –مادة الرياضيات 
 م  2023 / 2022العام الدراس ي 

والدروس الوحدات الدراسية
األسئلة املقالية األسئلة املوضوعية  

رقم  
السؤال 

الدرجة رقم السؤال الدرجة

متكافئةتكوين مقادير  :الرابعةالوحدة 
كتابة املقادير الجبرية وإيجاد قيمها  1-4

1274
تكوين مقادير جبرية متكافئة  2-4

تبسيط املقادير الجبرية  4-3
إيجاد مفكوك املقادير الجبرية  4-4
تحليل املقادير الجبرية 5-4

2284
جمع املقادير الجبرية  6-4

طرح املقادير الجبرية  7-4
تحليل مقادير جبرية متكافئة 8-4

حل املسائل باستعمال املعادالت واملتباينات  :الخامسةالوحدة 

كتابة معادالت ذات خطوتين  1-5
3293 حل معادالت ذات خطوتين  2-5

حل معادالت باستعمال خاصية التوزيع  3-5
حل متباينات باستعمال الجمع أو الطرح  4-5

42104
حل متباينات باستعمال الضرب أو القسمة  5-5
حل متباينات ذات خطوتين  6-5
حل متباينات متعددة الخطوات 7-5

استعمال العينات للتوصل إلى استدالالت حول مجتمعات الدراسة    :السادسةالوحدة 
املجتمعات والعينات 1-6

52113
التوصل إلى استدالالت انطالًقا من البيانات  2-6

االحتمال  :السابعةالوحدة 
62فهم اإلمكانية واالحتمال  1-7

درجة 18 أسئلة  5 رجةد 12 أسئلة  6 درجة   30سؤاال و  11: الدرجات األسئلة و مجموع 



 
 

 

 

 

 

 2من  2صفحة                قسم الرياضيات/  التوجيه التربوي إدارة 

 مالحظات هامة:

 التقيد في وضع األسئلة باملصدر التعليمي املعتمد والخطة الفصلية املعتمدة وعدم وضع أسئلة من الدروس اإلثرائية.  (1

 . أربع خياراتأنواع األسئلة املوضوعية املسموحة هي اختيار من متعدد، على أن يكون لكل سؤال  (2
 يراعى العمق املعرفي في وضع األسئلة، بحيث تكون نسب التوزيع كما يلي: (3

 درجة.  15( بما يعادل DOK1من الدرجة الكلية على العمق املعرفي األول )  50% ▪

 درجة.12ل( بما يعادDOK2من الدرجة الكلية على العمق املعرفي الثاني )  40% ▪

 درجة.  3( بما يعادل DOK3من الدرجة الكلية على العمق املعرفي الثالث )  %10 ▪

 . لكل سؤال درجات  4إلى   3تتراوح من  املقاليةو لكل سؤال    درجتيندرجات األسئلة: املوضوعية  (4

 املعرفي في كل وحدة قدر اإلمكان. التنويع في مستويات العمق  (5

 . والدروس تحقيق الشمولية من خالل مراعاة تغطية أكبر قدر ممكن من املهارات واألفكار (6

    .ال يسمح للطلبة باستعمال اآللة الحاسبة أثناء تأدية االختبار (7
 عند احتساب مجموع درجات االختبار، ُتطبق األحكام اآلتية لجبر الكسور:  (8

 النصف إلى النصف. يجبر ما دون   ▪
 يثبت النصف )½(.   ▪
 صحيح. الإلى الواحد   يجبر ما زاد على النصف ▪

 
 

 

  

 
 



2من  1صفحة        قسم الرياضيات/  التوجيه التربوي إدارة 

لثاني االفصل الدراس ي  منتصفجدول مواصفات اختبار 
   الثامنملستوى ا –مادة الرياضيات 
 م  2023 / 2022العام الدراس ي 

والدروس الوحدات الدراسية
األسئلة املقالية األسئلة املوضوعية  

الدرجة رقم السؤال الدرجة رقم السؤال

الخطية وحلها املعادالت تحليل أنظمة : الوحدة الرابعة
تعادال م تحديد عدد حلول أنظمة 1-4

12
7
8

6
معادالت بيانياحل أنظمة  2-4
معادالت بالتعويض حل أنظمة  3-4
معادالت بالحذفحل أنظمة  4-4

التطابق والتشابه   : خامسةل الوحدة ا

اإلزاحة   5 -1
2
3
4

694
االنعكاس 5 -2

دوران ال 5 -3
تركيب التحويالت الهندسية 5 -4
فهم األشكال املتطابقة  5 -5
التمدد 5 -6

5
6

4
10
11

8
فهم األشكال املتشابهة  5 -7
ايا واملستقيمات والقواطع  ا 5 -8 لزو
ايا الداخلية والخارجية للمثلثات   5 -9 الزو

تشابه املثلثات بتطابق زاويتين  5 -10

درجة 18 أسئلة  5رجةد 12 أسئلة  6 درجة   30و سؤاال   11: الدرجات األسئلة و مجموع 

 مالحظات هامة:

وضع أسئلة من الدروس اإلثرائية. التقيد في وضع األسئلة باملصدر التعليمي املعتمد والخطة الفصلية املعتمدة وعدم  (1
. أربع خياراتأنواع األسئلة املوضوعية املسموحة هي اختيار من متعدد، على أن يكون لكل سؤال  (2
 يراعى العمق املعرفي في وضع األسئلة، بحيث تكون نسب التوزيع كما يلي: (3

درجة.  15( بما يعادل DOK1من الدرجة الكلية على العمق املعرفي األول )  50% ▪
درجة.12ل( بما يعادDOK2من الدرجة الكلية على العمق املعرفي الثاني )  40% ▪
 درجة.  3( بما يعادل DOK3من الدرجة الكلية على العمق املعرفي الثالث )  %10 ▪

. لكل سؤال درجات  4إلى   2تتراوح من  املقاليةو لكل سؤال    درجتيندرجات األسئلة: املوضوعية  (4
 التنويع في مستويات العمق املعرفي في كل وحدة قدر اإلمكان.  (5

. والدروس تحقيق الشمولية من خالل مراعاة تغطية أكبر قدر ممكن من املهارات واألفكار (6



 
 

 

 

 

 

 2من  2صفحة                قسم الرياضيات/  التوجيه التربوي إدارة 

    .الحاسبة أثناء تأدية االختبارال يسمح للطلبة باستعمال اآللة  (7
 عند احتساب مجموع درجات االختبار، ُتطبق األحكام اآلتية لجبر الكسور:  (8

 يجبر ما دون النصف إلى النصف.  ▪
 يثبت النصف )½(.   ▪
 صحيح. الإلى الواحد   يجبر ما زاد على النصف ▪

 
 

 

  

 
 



2من  1صفحة        قسم الرياضيات/  التوجيه التربوي إدارة 

لثاني االفصل الدراس ي  منتصفجدول مواصفات اختبار 
 التاسع ملستوى ا –مادة الرياضيات 
 م  2023 / 2022العام الدراس ي 

والدروس الوحدات الدراسية
األسئلة املقاليةاألسئلة املوضوعية  

الدرجة رقم السؤالالدرجة رقم السؤال

الهندسية  التحويالت: الخامسةالوحدة 
االنعكاس  5-1

1
2

4
7
8

7 اإلزاحة  5-2
الدوران  5-3

املضلعات  وخصائصاملثلثات  تطابق  :لسادسةاالوحدة 

التطابق  6-1
3293

املثلثات املتطابقة الضلعين و املثلثات املتطابقة األضالع 6-2
SSS4و نظرية  SASتطابق املثلثات باستعمال نظرية  6-3

5
4104 ASAو نظرية  AASتطابق املثلثات باستعمال نظرية  6-4

(  HRLتطابق املثلثات قائمة الزاوية بنظرية ) 6-5
ايا املضلع  6-7 نظريات مجموع زو

62114
خصائص متوازي األضالع  6-8

درجة 18أسئلة  5رجةد 12 أسئلة  6 درجة   30 و سؤاال   11: الدرجات األسئلة و مجموع 

 : مهمة مالحظات 

التعليمي املعتمد والخطة الفصلية املعتمدة وعدم وضع أسئلة من الدروس اإلثرائية. التقيد في وضع األسئلة باملصدر  (1
. أربع خياراتأنواع األسئلة املوضوعية املسموحة هي اختيار من متعدد، على أن يكون لكل سؤال  (2
 يراعى العمق املعرفي في وضع األسئلة، بحيث تكون نسب التوزيع كما يلي: (3

درجة.  15( بما يعادل DOK1من الدرجة الكلية على العمق املعرفي األول )  50% ▪
درجة.12ل( بما يعادDOK2من الدرجة الكلية على العمق املعرفي الثاني )  40% ▪
 درجة.  3( بما يعادل DOK3من الدرجة الكلية على العمق املعرفي الثالث )  %10 ▪

. لكل سؤال درجات  4إلى   3تتراوح من  املقالية لكل سؤال و   درجتيندرجات األسئلة: املوضوعية  (4
 التنويع في مستويات العمق املعرفي في كل وحدة قدر اإلمكان.  (5

. والدروس تحقيق الشمولية من خالل مراعاة تغطية أكبر قدر ممكن من املهارات واألفكار (6



 
 

 

 

 

 

 2من  2صفحة                قسم الرياضيات/  التوجيه التربوي إدارة 

 ُيسمح للطلبة باستعمالها أثناء تأدية االختبار هي فقط: اآلالت الحاسبة التي    (7

FX-82 ES         أو 82- ES        أو        85-ES       

 عند احتساب مجموع درجات االختبار، ُتطبق األحكام اآلتية لجبر الكسور:  (8

 يجبر ما دون النصف إلى النصف.  ▪
 يثبت النصف )½(.   ▪
 صحيح. الإلى الواحد   يجبر ما زاد على النصف ▪

 
 

 

  

 
 



2من  1صفحة   قسم الرياضيات /التوجيه التربوي إدارة 

الثاني الفصل الدراس ي  منتصفجدول مواصفات اختبار 
 العاشر  ستوى امل – مادة الرياضيات

 م2022/2023الدراس ي العام 

 مالحظات هامة:

التقيد في وضع األسئلة باملصدر التعليمي املعتمد والخطة الفصلية املعتمدة وعدم وضع أسئلة من الدروس اإلثرائية.  (1
، على أن يكون لكل سؤال أربع خيارات. أنواع األسئلة املوضوعية املسموحة هي اختيار من متعدد (2
 وضع األسئلة، بحيث تكون نسب التوزيع كما يلي:يراعى العمق املعرفي في  (3

درجة. 12من الدرجة الكلية على العمق املعرفي املستوى األول بما يعادل  40% ▪
 درجة. 15ما يعادل الثاني ب من الدرجة الكلية على العمق املعرفي املستوى  50% ▪
 درجات.  3من الدرجة الكلية على العمق املعرفي املستوى الثالث بما يعادل  10% ▪

درجات لكل سؤال.  4إلى  2األسئلة املقالية تتراوح من  ودرجات درجة لكل سؤال  2درجات األسئلة املوضوعية  (4
 التنويع في مستويات العمق املعرفي في كل وحدة قدر اإلمكان.  (5
تغطية أكبر قدر من املهارات واألفكار عند وضع األسئلة، ُيراعى  (6

والدروس الوحدات الدراسية
األسئلة املقالية    األسئلة املوضوعية  

الدرجة  رقم السؤال  الدرجة  رقم السؤال 

القائم والنسب املثلثية  املثلث الرابعة:الوحدة   

املثلث القائم الزاوية ونظرية فيثاغورس 1-4

1 

2 

3 

6

7

8 8

النسب املثلثية  2-4

النسب املثلثية ومقلوباتها 3-4

قانون الجيب 4-4

قانون جيب التمام  5-4

والجذور  األسس :الخامسةالوحدة   

الجذور النونية والجذور واألسس النسبية 5-1واللوغاريتمية
4 

5

4 

9 

العمليات على األسس والجذور  2-5 8 10

املعادالت األسية  3-5

ونظرياتها  الدائرة :السادسةالوحدة  

 2 11 2 6األقواس والقطاعات الدائرية  1-6

درجة 18أسئلة  5درجة12أسئلة  6 درجة  30و  سؤاال  11   األسئلة و الدرجات:مجموع 



 
 
 

 2من  2صفحة      قسم الرياضيات /التوجيه التربوي إدارة 

 اآلالت الحاسبة التي ُيسمح للطلبة باستعمالها أثناء تأدية االختبار هي فقط:    (7

FX-85 PLUS أو   ES-82 PLUS أو   ES-85 PLUS      أو FX-85 ES أو    ES-82 أو    ES-85 

 الكسور: عند احتساب مجموع درجات االختبار، ُتطبق األحكام اآلتية لجبر  (8

 . يجبر ما دون النصف )¼( إلى النصف ▪
 يثبت النصف )½(.   ▪

 إلى الواحد الصحيح.   يجبر ما زاد على النصف ▪



2من  1صفحة   قسم الرياضيات /التوجيه التربوي إدارة 

الثاني الفصل الدراس ي  منتصفجدول مواصفات اختبار 
الحادي عشر علمي وتكنولوجي  ستوى امل – مادة الرياضيات 

م2022/2023العام الدراس ي  

 مالحظات هامة:

الدروس اإلثرائية. التقيد في وضع األسئلة باملصدر التعليمي املعتمد والخطة الفصلية املعتمدة وعدم وضع أسئلة من   (1
، على أن يكون لكل سؤال أربع خيارات. أنواع األسئلة املوضوعية املسموحة هي اختيار من متعدد (2
 يراعى العمق املعرفي في وضع األسئلة، بحيث تكون نسب التوزيع كما يلي: (3

درجة. 12من الدرجة الكلية على العمق املعرفي املستوى األول بما يعادل  40% ▪
 درجة. 15ما يعادل الثاني ب من الدرجة الكلية على العمق املعرفي املستوى  50% ▪
 درجات.  3من الدرجة الكلية على العمق املعرفي املستوى الثالث بما يعادل  10% ▪

درجات لكل سؤال.  4إلى  3األسئلة املقالية تتراوح من  ودرجات درجة لكل سؤال  2درجات األسئلة املوضوعية  (4
التنويع في مستويات العمق املعرفي في كل وحدة قدر اإلمكان.  (5

والدروس الوحدات الدراسية
األسئلة املقالية    األسئلة املوضوعية  

الدرجة  رقم السؤال  الدرجة  رقم السؤال 

الدوال األسية واللوغاريتمية    :خامسةالالوحدة   

الدوال األسية  5-1

1 

2 

3 

6

7
8

8

اللوغاريتمات 2-5

الدوال اللوغاريتمية5-3

خصائص اللوغاريتمات  4-5

 األسية واللوغاريتمية املعادالت 5-5

الدائرية وخصائصها  الدوال السادسة:الوحدة   

ايا 6-1واللوغاريتمية النسب املثلثية للزو

4 

5 

6 

6 

9 

10 

6 

دائرة الوحدة 2-6

التمثيل البياني للدوال الدائرية 3-6

إزاحة الدوال الدائرية 4-6

املتطابقات واملعادالت املثلثية   :السابعةالوحدة  

 4 11املتطابقات املثلثية 1-7

درجة 18أسئلة  5درجة12أسئلة  6 درجة  30و  سؤاال  11   األسئلة و الدرجات:مجموع 



 
 
 

 2من  2صفحة      قسم الرياضيات /التوجيه التربوي إدارة 

 عند وضع األسئلة، ُيراعى تغطية أكبر قدر من املهارات واألفكار  (6

 باستعمالها أثناء تأدية االختبار هي فقط: اآلالت الحاسبة التي ُيسمح للطلبة    (7

FX-85 PLUS أو   ES-82 PLUS أو   ES-85 PLUS      أو FX-85 ES أو    ES-82 أو    ES-85 

 عند احتساب مجموع درجات االختبار، ُتطبق األحكام اآلتية لجبر الكسور:  (8

 . يجبر ما دون النصف )¼( إلى النصف ▪
 يثبت النصف )½(.   ▪

 إلى الواحد الصحيح.   يجبر ما زاد على النصف ▪



1من  1صفحة   قسم الرياضيات /التوجيه التربوي إدارة 

 الثاني الفصل الدراس ي  منتصفجدول مواصفات اختبار 

 الحادي عشر آداب وانسانيات ستوى امل – ادة الرياضياتم
م2022/2023الدراس ي العام 

مالحظات هامة:

املعتمد والخطة الفصلية املعتمدة وعدم وضع أسئلة من الدروس اإلثرائية. التقيد في وضع األسئلة باملصدر التعليمي  (1

 ، على أن يكون لكل سؤال أربع خيارات. أنواع األسئلة املوضوعية املسموحة هي اختيار من متعدد (2
 يراعى العمق املعرفي في وضع األسئلة، بحيث تكون نسب التوزيع كما يلي: (3

درجة. 12من الدرجة الكلية على العمق املعرفي املستوى األول بما يعادل  40% ▪
 درجة. 15ما يعادل الثاني ب من الدرجة الكلية على العمق املعرفي املستوى  50% ▪
. درجات 3من الدرجة الكلية على العمق املعرفي املستوى الثالث بما يعادل  10% ▪

لكل سؤال.  درجات 4إلى  3األسئلة املقالية تتراوح من  ودرجاتلكل سؤال  تاندرجدرجات األسئلة املوضوعية  ( 4
 اإلمكان. التنويع في مستويات العمق املعرفي في كل وحدة قدر  ( 5
 . عند وضع األسئلة، ُيراعى تغطية أكبر قدر من املهارات واألفكار( 6

ُيسمح للطلبة باستعمالها أثناء تأدية االختبار هي فقط: اآلالت الحاسبة التي   ( 7 (1
FX-85 PLUS أو   ES-82 PLUS أو   ES-85 PLUS      أو FX-85 ES أو    ES-82 أو    ES-85

عند احتساب مجموع درجات االختبار، ُتطبق األحكام اآلتية لجبر الكسور: ( 8  
. يجبر ما دون النصف )¼( إلى النصف ▪
 يثبت النصف )½(.   ▪

إلى الواحد الصحيح.   يجبر ما زاد على النصف ▪

والدروس الوحدات الدراسية
األسئلة املقالية    األسئلة املوضوعية  

الدرجة  رقم السؤال  الدرجة  رقم السؤال 

وتمثيالتها البيانية الدوال  :الثالثةالوحدة   
1دالة القيمة املطلقة  1-3

68 27دالة الجذر التربيعي  3-3

38التناسب العكس ي ودالة املقلوب  5-3

الدوال والعمليات عليها  خصائص  :الرابعةالوحدة   
 4تحليل الدوال بيانيا  1-4

6 

9 

10 

 5إزاحات الدوال  2-4

 10التمدد والتضيق  3-4

 11 6العمليات على الدوال  4-4

ئلة  أس 6درجة  30و الا سؤا   11 األسئلة والدرجات:مجموع 
درجات

درجة18       أسئلة 5  درجة12 
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