
 

تم تحميل هذا الملف من موقع المناهج السعودية

*للحصول على أوراق عمل لجميع الصفوف وجميع المواد اضغط هنا                                   

                  https://www.almanahj.com/sa                     

* للحصول على أوراق عمل لجميع مواد المستوى الخامس اضغط هنا                                             

https://almanahj.com/sa/14

* للحصول على جميع أوراق المستوى الخامس في مادة رياضيات ولجميع الفصول, اضغط هنا                            

https://almanahj.com/sa/14math                   

* للحصول على أوراق عمل لجميع مواد المستوى الخامس في مادة رياضيات الخاصة بـ الفصل األول  اضغط هنا                               

     https://www.almanahj.com/sa/14math1                   

* لتحميل كتب جميع المواد في جميع الفصول للـ المستوى الخامس اضغط هنا                               

https://www.almanahj.com/sa/grade14                   

sacourse/me.t//:https                للحصول على جميع روابط الصفوف على تلغرام وفيسبوك من قنوات وصفحات: اضغط هنا        
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 قسم الرياضيات                                                                            280وزارة التعليم     
                 لتعليم بمحافظة جدة                                            االدارة العامة ل التاريخ:

 الرقم: التربوياالشراف -جدة )بنين(

 قسم الرياضيات

  ( مقررات)المستوى الخامس نظام  الثانوي الثالثللصف  النموذج اإلرشادي لمادة الرياضياتجدول المواصفات و

 هـ 1442  األول الدراسي الفصل

 5عدد الحصص االسبوعية 
 زمن االختبار  20درجة االختبار  75عدد الحصص  30عدد الفقرات  حصص

عدد  الموضوع
 الحصص

الوزن 
 النسبي

عدد 
 النموذج اإلرشادي لتوزيع الفقرات والدرجات الدرجة الفقرات

 الفصل االول
 

 تحليل الدوال
25 34% 10 6.5 

 
 

 الدرجة عدد الفقرات نوع السؤال
 4.5 6 اختيار من متعدد

 2 4 صح و خطأ

 6.5 10 المجموع

 
 

 الفصل الثاني
 

العالقات و 
الدوال 

االسية و 
 اللوغاريتمية

18 24% 8 5,5 

 
 الدرجة عدد الفقرات نوع السؤال

 4,5 6 اختيار من متعدد

 1 2 صح و خطأ

  5,5 15 المجموع

 الفصل الثالث
 

المتطابقات و 
المعادالت 

 المثلثية

16 21,5% 6 4 

 
 الدرجة عدد الفقرات نوع السؤال

 3 4 اختيار من متعدد

 1 2 صح و خطأ

  4 6 المجموع

 الفصل الرابع
 

القطوع 
 المخروطية

16 21,5% 6 4 

 
 الدرجة عدد الفقرات نوع السؤال

 3 4 اختيار من متعدد

 1 2 صح و خطأ

  4 6 المجموع

 ـــــــــــ 20 30 %100 75 المجموع



 مكتب التعليم بالصفا      280وزارة التعليم     

                  لتعليم بمحافظة جدة                                              االدارة العامة ل
 الرقم:    االشراف التربوي-جدة )بنين(

 قسم الرياضيات  

 

 نموذج إرشادي لترتيب فقرات االختبار

 توزيع الدرجة عدد الفقرات ونوعها السؤالرقم 
 درجة 0.75درجة  لكل فقرة  15 فقرة من نوع اختيار من متعدد  20 االول

 درجة 0.5درجات  لكل  5  فقرات من نوع الصح والخطأ 10 الثاني

 درجة 20 فقرة 30 المجموع
 

 أسماء أعضاء اللجنة

 العمل اللجنة سماال م
 الصفا تعليم مكتببمشرف تربوي  رئيس اللجنة الشيخعابد عبد رب النبي  1
 معلم بثانوية أنجال الصفوة عضو ايهاب محمد نصر 2
 معلم بثانوية زيد الخير عضو خالد محمد الحربي 3

 قام بالتحكيم االستاذ عاطف البطاطي
 خبير تطوير الرياضيات

ئيس وحدة االشراف التربوي بمكتب ر
 تعليم النسيم

                                                                

 إشراف : رئيس قسم الرياضيات                                                                  

 عبد هللا فرحة                                                                      


