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 الرياضياتامتحان مادة:  مواصفات

 م2020/2021  العام الدراس ي: 

 

 أواًل: الفئة المستهدفة بالمواصفة:
 (.9 -8 – 7طالب المرحلة اإلعدادية بصفوفها الثالثة ) 

 ثانيًا: نواتج التعلم للمرحلة اإلعدادية:
 المجال: األعداد والعمليات عليها

 المعيار األول: تعرف األعداد وطرق تمثيلها والعالقات بينها.
دراك العالقات بينها.المعيار الثانى: إجراء العمليات الحسابية   بمهارة وا 

 المعيار الثالث: الحساب بمهارة والتوصل إلى تقديرات معقولة.

 الجبر والعالقات والدوالالمجال: 
 المعيار األول: فهم معنى كل من المتغيرات والحدود والمقادير الجبرية.

 المعيار الثانى: إجراء عمليات على مقادير جبرية.
يجاد حلواًل جبرية وبيانية لها.المعيار الثالث: تعرف ا  لمعادالت والمتباينات وا 

  المعيار الرابع: فهم واستخدام األنماط والعالقات والدوال.
 الهندسة والقياسالمجال: 

 المعيار األول: إنشاء أشكااًل هندسية ذات بعدين وثالثة أبعاد، وتوضيح خواصها وتحليل العالقات بينها.
 ض التحويالت الهندسية واستخدامها فى إثبات بعض العالقات الرياضية.المعيار الثانى: تطبيق بع

 المعيار الثالث: استخدام التمثيل البصري والنمذجة الهندسية فى حل بعض المشكالت الرياضية.
 حساب المثلثاتالمجال: 

 المعيار: تعرف أساسيات حساب المثلثات وتطبيقها فى مواقف رياضية وحياتية مختلفة.
 تحليل البيانات واإلجصاء واالحتمال المجال:

 المعيار األول: تجميع البيانات وتنظيمها وتمثيلها.
صدار أحكامًا على  المعيار الثانى: تطبيق الطرق واألساليب اإلحصائية المناسبة لتحليل بيانات معينة وا 

 التفسيرات والتنبؤات.
 المعيار الثالث: تطبيق المفاهيم األساسية لالحتمال.

 الضوابط العامة للورقة االمتحانية: ثالثاً 
 أن تكون أسئلة الورقة اإلمتحانية في حدود المقرر الدراسي المستهدف. .1

 أن تتوزع األسئلة على نواتج التعلم للمادة وفق الوزن النسبي لها. .2

التحصيل  أن تغطي األسئلة مستويات الصعوبة المختلفة لتكون قادرة على التمييز بين مستويات .3
 .للطالب الدراسي

 في الورقة االمتحانية من األسهل إلى األصعب.درج األسئلة تتأن  .4
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 الرياضياتامتحان مادة:  مواصفات

 م2020/2021  العام الدراس ي: 

 

 أن توازن الورقة االمتحانية بين المستويات المعرفية المختلفة. .5

 أن تكون األسئلة محددة وواضحة في صياغتها اللغوية. .6

 – الزمن –المادة  –الصف  –الورقة االمتحانية البيانات األساسية )المرحلة  يأن تستوف .7

 (.الشهر والسنة  –الفصل الدراسي لغير الثانوية العامة     

المسافات بين  –نوع الخط –حجم الخط جودة تنسيق الورقة االمتحانية بما يضمن مقروئيتها؛ .8
 الخلو من األخطاء اللغوية والطباعة. –جودة الطباعة -تعليمات األسئلة  –العناوين –الهوامش –السطور

 حدها فقط صحيح.أربعة بدائل أن يكون عدد البدائل أمتعدد يجب  في أسئلة االختيار من .9

 متحانية.االورقة لل ساعتانزمن اإلجابة  .11

من الدرجة  ٪51ويشترط لنجاح الطالب حصوله على  ليس للفصل الدراسي األول نهاية صغرى .11
%  من درجة الورقة االمتحانية 31بشرط حصول الطالب على   الكلية للفصلين الدراسيين

 فرعين معا للفصل الدراسى الثانىلل

جزئياتها تتعلق بالقوانين األساسية التى مر بها  يتم وضع األجزاء التراكمية بالضوابط التالية} .12
كمى كل فرع يكون ذات الصلة بنفس الفرع، االطالب، لها طابع االستمرارية فى االستخدام، تر 

 .ى أكثر من خطوتين{جة واحدة فقط وبالتالى ال تتعددر يراعى أنها مخصص لها 

 بالنسبة للصفين األول والثانى اإلعدادي:
( وفيه يتم احتساب درجات كلل 7/9/2111في  313) قرار  الشاملالتربوي يطبق نظام التقويم  .13

 ( درجة توزع كاالتى:111فصل دراسي من )
  .ي الدراس الفصل نهاية( درجة اختبار 71ثانيًا: )       ( درجة أنشطة صفية.31أواًل:  )

في نهاية كل فصل دراسى يشمل كل امتحان ورقتين مستقلتين احداهما لمادة  يعقد امتحان تحريري .14
 ( درجة لكل ورقة امتحانية.35الجبر واإلحصاء واألخرى لمادة الهندسة والقياس ويخصص له )

( درجة "مجموع درجتي ورقة 71تصبح الدرجة التحريرية للتلميذ في نهاية كل فصل دراسي ) .15
 جبر واإلحصاء، وورقة الهندسة والقياس ".ال
يتم جمع درجتي )الورقتين اإلمتحانيتين للفصل الدراسي الواحد، ودرجة األنشطة التعاونية  .16

 ( درجة.111المصاحبة للمادة( فتصبح درجة كل فصل دراسي من )
 بالنسبة للصف الثالث اإلعدادي: 

درجة  31لمجموع الفصلين الدراسيين هو دسة وورقة الهنالجبر لكل من ورقة  )أ( النهاية الكبرى .17
 درجة لكل فصل دراسى(. 15بواقع )

درجة، والنهاية الصغرى  61( فتكون النهاية الكبرى لدرجة الرياضيات فى الفصلين الدراسيين ب) 
 درجة. 31 للمادة
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 الرياضياتامتحان مادة:  مواصفات

 م2020/2021  العام الدراس ي: 

 

 الصف األول اإلعدادي اتأواًل: مواصف
 م2020/2021الفصل الدراسى األول واإلحصاء  ف األول اإلعدادي لمادة الجبرموزعة على المستويات المعرفية للص نواتج التعلم

 فى نهاية تدريس هذا المقرر يجب أن يكون الطالب قادرًا على أن:
المستوى         

 ٪20حل المشكالت  ٪40التطبيق  ٪30الفهم  ٪10التذكر  المجال

 األعلداد مجموعلة يتعلرف  األعداد

 .النسبية
 المطلقلة ملةالقي يتعلرف 

 نسبى. لعدد

 

 خلط عللى ويمثلهلا نسلبية، اعلداد بلين يقلارن 

 .األعداد

 الجملع( الحسلابية العمليلات خواص يستنتج ، 
 .نسبية اعداد على )القسمة الطرح،الضرب،

 إللى الكسلرية الصلورة ملن نسلبياً  علدد يحلول*  

 مئوية نسبة صورة فى يضعه أو الصورة العشرية

 الطلرح، جملع،ال( الحسلابية العمليلات يجلرى 

 مكتوبلة نسلبية اعلداد عللى )الضرب،القسلمة

 (  عشرية كسرية، صحيحة،(مختلفة  بصور

 .يحل مسائل نمطية على األعداد النسبية 

 مشللكالت يحللل 

 وحياتيللة رياضللية
 غيلللر نمطيلللة()

 أعللداد تتضللمن

 طبيعية وصحيحة

 .ونسبية
 الجبر

)المقادير 

 (الجبرية

 الحللد معنللى يتعللرف  
 .الجبريوالمقدار 

 الحللد مللدلول عللرفيت 

 والحدوديلللة الجبلللري

 - العواملل- المعلامالت(

 .)الدرجة

 

 وغير ةهالمتشاب الجبرية الحدود بين يميز 

 .ةبهالمتشا
 الجبري والمقدار الحدودية بين يميز. 

 

 المتشابهة الجبرية الحدود ويطرح يجمع. 
 الجبرية الحدود ويقسم يضرب 
 الجبرية المقادير ويطرح يجمع 
 جبري مقدار في ياجبر  احد يضرب 
 فلي حلدين ملن مكلون اً جبريل اً مقلدار  يضلرب 

 أكثر أو حدين مكون من آخر
 ى أو مقلدار جبلر  حلد عللى جبلري مقدار يقسم

 .جبرى

 جبرًيا مقداًرا يحلل 

 العامللل راجباسللتخ

 .األعلى المشترك
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 الرياضياتامتحان مادة:  مواصفات

 م2020/2021  العام الدراس ي: 

 

 لإلحصاء  موزعة على المستويات المعرفية للصف األول اإلعدادي نواتج التعلم
     المستوى    

 ٪20حل المشكالت  ٪40التطبيق  ٪30الفهم  ٪10التذكر  المجال

 متنوعة مصادر يتعرف  اإلحصاء

 على بيانات للحصول

 .إحصائية
 جمع وادوات طرق يتعرف 

 .البيانات

 

 منها يجمع التى والمجموعات االماكن يحدد 

 .البيانات والمعلومات

 بيانيا ممثلة بيانات ويفسر يقرأ. 

 

 مختلفة قبطر  بيانات يمثل. 
 مختلفة بطرق بيانات ينظم. 

 اليه توصل عما بناء تقريراً  يكتب 

 .نتائج  من

 االحصائية التحليالت بعض يجرى 

 .البسيطة
 فى الكمبيوتر برامج بعض يستخدم 

 .إكسيل Excel البيانات مثل تمثيل
 

  ظلاهرة حلول اسئلة يصوغ 

 عنها بيانات تجميع بقصد
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 الرياضياتامتحان مادة:  مواصفات

 م2020/2021  العام الدراس ي: 

 

 م2020/2021 الفصل الدراسى األول ول االعدادىأل للصف ا (حصـاءإلالجبـر وا) الرياضياتلمادة انية الورقة االمتح ةجدول مواصف
 مستويات التعلم

 المحتوى
 

 ٪ 20حل مشكالت  ٪ 40تطبيق  ٪ 30فهــم  ٪ 10تذكر 
 مجموع األسئلة

 الدرجات
 المجموع الدرجة الدرجة سئلة ونوعيتهاعدد اال الدرجة عدد االسئلة ونوعيتها الدرجة عدد االسئلة ونوعيتها الدرجة عدد االسئلة ونوعيتها

مفاهيم ومهارات 
 3 3 مفردات موضوعية( 3)     2 وضوعيةم ةمفرد (2) 1 مفردة موضوعية (1) أساسية تراكمية

          األولى
 األعللللللللداد

 3 مفردات موضوعية( 3)   1 مفردة موضوعية( 1) 1 مفردة موضوعية( 1) 1 مفردة موضوعية( 1)
11 

 8 مقال  سؤال( 1) 4 سؤال  مقال )½( 4 سؤال   مقال )½(    
           الثانية 

 المقادير الجبرية
 2 مفردة موضوعية( 2)     2 مفردة موضوعية (2)  

14 
 12 مقال  سؤال( 1)½ 4 سؤال  مقال )½( 4 مقال  سؤال)½(  4 سؤال  مقال )½(  

            الثالثة
 االحصللللللاء

 3 موضوعيةمفردات  (3)   1 مفردة موضوعية (1) 1 مفردة موضوعية( 1) 1 مفردة موضوعية (1)
7 

 4 مقال سؤال (½)   4 سؤال مقال )½(    

 المجموع
مفردات ( 6) 3 وضوعيةممفردات ( 3)

 موضوعية
 11 سؤال موضوعى ( 2)   2 موضوعية ردةمف( 2) 6

35 
 24 سؤال مقال (3) 8 سؤال مقال (1) 12 سؤال  مقال (1½) 4 سؤال مقال )½(  

ستخدام، تراكمى كل فرع يكون ذات الصلة يتم وضع األجزاء التراكمية بالضوابط التالية} جزئياتها تتعلق بالقوانين األساسية التى مر بها الطالب، لها طابع االستمرارية فى اال -
  تتعدى أكثر من خطوتين{جة واحدة فقط وبالتالى الر بنفس الفرع، يراعى أنها مخصص لها د

ول من ست مفردات اختيار من متعدد كل مفردة درجة واحدة، ألسؤال مقال( ويتكون السؤال الموضوعي ا 3سؤال موضوعي ،  2الورقة االمتحانية مكونة من خمسة أسئلة ) -
 قل ويخصص لكل سؤال مقال ثمان درجات.أللمقالي من فقرتين علي اويتكون السؤال الموضوعي الثاني من خمس مفردات اكمال كل مفردة درجة واحدة ويتكون السؤال ا
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 الرياضياتامتحان مادة:  مواصفات

 م2020/2021  العام الدراس ي: 

 

 م2020/2021 الفصل الدراسى األول لمادة الهندسة والقياس موزعة على المستويات المعرفية للصف األول اإلعدادي نواتج التعلم
 فى نهاية تدريس هذا المقرر يجب أن يكون الطالب قادرًا على أن:

 المستوى        
 المجال

 ٪20حل المشكالت  ٪40التطبيق  ٪30الفهم  ٪10التذكر 

الهندسة 
 والقياس
 

 على المفاهيم  يتعرف
الهندسية )القطعة 

 –المستقيم  -المستقيمة
 الزاوية(. –الشعاع 

  يتعرف على العالقات بين
 –الزوايا )المتجاورتان 

 –المتكاملتان  –المتتامتان 
 المتقابلتان بالرأس(

 تطابق حاالت يعرف 

 .مثلثين

  يذكر متى يكون
 المستقيمان متوازيين

 

  يميز بين أنواع
 الزوايا.

 حاالت بين يميز 

 .مثلثين تطابق

  يميللز بللين الللزاويتين
المتبللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللادلتين 

 والمتناظرتين.

  يثبللللللللللللللللللت تللللللللللللللللللوازى
 مستقيمين

 . يوجد قياس زاوية متممة أو مكملة لزاوية معلومة 

  مثلثين. –يحدد الشروط الالزمة لتطابق شكلين 

 عملود إسقاط –زاوية تنصيف( الهندسية اإلنشاءات بعض بعمل يقوم 

 –إنشلاء زاويلة مطابقلة لزاويلة معلوملة  -معللوم مستقيم خارج نقطة من
انشاء عمود على مستقيم مار بنقطة تنتمي  –تنصيف قطعة مستقيمة 

رسللم مسللتقيم مللن نقطللة معلومللة مللواز لمسللتقيم معلللوم(  –إلللى المسللتقيم 
 .هندسية أدوات ومستخدما معينة تحت شروط

  )يوجد قياس زاوية  مناظرة لزاوية أخرى مناظرة لها )أو متبادلة معها
 في حالة وجود قاطع يقطع مستقيمين متوازيين.

 .يستخدم خواص التوازى فى ايجاد قيم الزوايا المجهولة 

 ويحلل ويوضح خواصها أبعاد وثالثة بعدين ذات هندسية أشكاال ينشأ 

 .بينها العالمات

 نمللاذج يصللمم 

 تحويلهلا يمكلن مستوية

 .مجسمات إلى

  النمذجللة يسللتخدم 

 مواقلف فلي الهندسية

 عمليلة وملواد حياتيلة

 :مثلل أخلري دراسلية

والمواد  والعلوم لفنونا
 االجتماعية
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 الرياضياتامتحان مادة:  مواصفات

 م2020/2021  العام الدراس ي: 

 

 م2020/2021الفصل الدراسى األول ول االعدادى أل للصف ا )الهنـدسة والقياس( الرياضياتلمادة الورقة االمتحانية  ةجدول مواصف
 

 ستويات التعلمم
 المحتوى

 ٪ 20حل مشكالت   ٪ 40تطبيق   ٪ 30فهــم   ٪ 10تذكر 
 مجموع األسئلة

 درجاتال
 المجموع الدرجة الدرجة عدد االسئلة ونوعيتها الدرجة عدد االسئلة  ونوعيتها الدرجة عدد االسئلة ونوعيتها الدرجة عدد االسئلة ونوعيتها

مفاهيم ومهارات 
 3 3 مفردات موضوعية (3)     2 مفردة موضوعية( 2) 1 مفردة موضوعية( 1) أساسية تراكمية

 مفاهيم هندسية
 

 3 مفردات موضوعية( 3)   1 مفردة موضوعية (1) 2 مفردة موضوعية( 2)  
7 

 4 سؤال مقال )½(     4 مقال سؤال )½(  
 التطابق

 تطابق المثلثات
 3 ضوعيةمو مفردات  (3)     2 مفردة موضوعية( 2) 1 مفردة موضوعية (1) 

11 
 8 سؤال مقال (1) 4 مقال سؤال )½( 4 سؤال مقال )½(    

 التوازى
إنشاءات 
 هندسية

 2 مفردة موضوعية( 2)   1 مفردة موضوعية( 1)   1 مفردة موضوعية (1)
14 

 12 سؤال مقال (1)½ 4 سؤال مقال)½(  8 سؤال مقال (1)    

 المجموع
 11 سؤال موضوعى ( 2)   2 وضوعيةم ة( مفرد2) 6 وضوعيةممفردات ( 6) 3 يةوضوعممفردات ( 3)

35 
 24 سؤال  مقال (3) 8 ( سؤال  مقال1) 12 سؤال مقال 1½ 4 سؤال   مقال)½(   

تمرارية فى االستخدام، تراكمى كل فرع يكون ذات يتم وضع األجزاء التراكمية بالضوابط التالية}جزئياتها تتعلق بالقوانين األساسية التى مر بها الطالب، لها طابع االس -
 الصلة بنفس الفرع، يراعى أنها مخصص لها درجة واحدة فقط وبالتالى ال تتعدى أكثر من خطوتين{

د كل مفردة درجة سؤال مقال( ويتكون السؤال الموضوعي االول من ست مفردات اختيار من متعد 3سؤال موضوعي ،  2الورقة االمتحانية مكونة من خمسة أسئلة ) -
قل ويخصص لكل سؤال مقال ثمان ألواحدة، ويتكون السؤال الموضوعي الثاني من خمس مفردات اكمال كل مفردة درجة واحدة ويتكون السؤال المقالي من فقرتين علي ا

 رجات.د
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 الرياضياتامتحان مادة:  مواصفات

 م2020/2021  العام الدراس ي: 

 

 اإلعداديلثانى الصف ا ات: مواصفثانياً 
 م2020/2021الفصل الدراسى األول  واإلحصاء ى االعدادى لمادة الجبرموزعة على المستويات المعرفية للصف الثان نواتج التعلم

 فى نهاية تدريس هذا المقرر يجب أن يكون الطالب قادرًا على أن:
المستوى         

 ٪20حل المشكالت  ٪40التطبيق  ٪30الفهم  ٪10التذكر  المجال

 :األعداد
 )األعداد
 (الحقيقية

  يتعرف الجذر التكعيبي
 سبي.لعدد ن

  يتعرف األعداد غير
 النسبية.

  يتعرف مجموعة األعداد
 الحقيقية.

  يتعرف الفترات المفتوحة
 والمغلقة ونصف المفتوحة.

  يتعرف الفترات المحدودة
 وغير المحدودة.

  يتعرف العددين
 المترافقين.

 

  يميز بين الجذرين التربيعي والتكعيبي لعدد
 نسبي.

 ي.يميز بين العددين النسبي وغير النسب 
  ، يميز بين مجموعات األعداد الطبيعية

 والصحيحة، والنسبية وغير النسبية، والحقيقية.
  . يفهم عالقة االحتواء بين مجموعات األعداد 
 يعبر عن الفترات بالصفة ، و يميز بين الفترات

 المميزة.
  يحدد مفهوم انغالق مجموعة األعداد الحقيقية

 بالنسبة لعملية معينة.
 عيبي لعدد نسبي ُمكعب يوجد الجذر التك

 كامل.
 .يوجد القيمة التقريبية لعدد غير نسبي 

 التربيعية الجذور على تطبيقات يحل 
 .والتكعيبية

  يقارن ويرتب أعداد غير نسبية وأعداد
 حقيقية.

 .يمثل الفترات على خط األعداد 
  يجرب عمليات االتحاد والتقاطع والفرق

 على الفترات.
 د واإلبدال يستخدم خواص )العنصر المحاي

والدمج والتوزيع( في تيسير إجراء 
 العمليات الحسابية على األعداد الحقيقية. 

 الدرجة منومتباينات  معادالت يحل 
 مع تمثيل ح فى واحد متغير فى األولى

 .األعداد خط على الحل مجموعة

   ُيقدر نواتج العمليات
الحسابية على األعداد 
غير النسبية والحقيقية 

 .بدرجة معقولة
  يحل مشكالت رياضية

وحياتية تتضمن أعداد 
 غير نسبية وحقيقية.

   ينمذج مواقف ومشكالت
حياتية في شكل 
معادالت أو متباينات 
ويفسرها في ضوء 
معطيات المشكلة 

 األصلية ويحلها.
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 الرياضياتامتحان مادة:  مواصفات

 م2020/2021  العام الدراس ي: 

 

 الجبر
العالقة )

بين 
 (متغيرين

 .يذكر مفهوم الميل 
  يحدد معنى الثابت فى

 المعادلة ص= م س + جل
 

 ثلة مختلفة من الحياة لمفهوم التغير.يذكر أم 
  يمثل خطا مستقيما بداللة الميل والجزء

 المقطوع من محور الصادات.
 يانى الذى يمثل معادلة معينة  يميز الرسم ال

 لخط مستقيم

  يمثل بيانيا العالقة بين متغيرين في
 مواقف حياتية.

  يستنتج طبيعة العالقة بين متغيرين من
 خالل الشكل البياني.

  يوجد ميل الخط المستقيم وبعض
 التطبيقات الحياتية عليه.

  يحل مسائل حياتية
غير نمطية على 

 العالقة بين متغيرين.
  يحل مسائل غير

نمطية على مفهوم 
الميل ومعادلة الخط 

 المستقيم.
 يعرف الوسط الحسابى.  اإلحصاء

 .يعرف الوسيط 
 .يعرف المنوال 

  والمنحنى المتجمع يميز بين المنحنى التكرارى
 الصاعد )أو الهابط(.

 .يمثل جدواًل متجمعًا صاعدا )أو هابطًا( بيانيًا 
 مصادرها، وينظمهما. من البيانات يجمع 

 

  يكون جدوال تكراريا متجمع صاعد )أو
 هابط(.

 .يوجد الوسط الحسابى من جدول تكرارى 
  يوجد الوسيط من جدول تكرارى متجمع

 صاعد )أو هابًط(.
 وال من جدول تكرارىيوجد المن 

  يوجد الوسيط من
 جدول تكرارى )عادى(.
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 الرياضياتامتحان مادة:  مواصفات

 م2020/2021  العام الدراس ي: 

 

 (واإلحصاء  )الجبر الرياضياتلمادة الورقة االمتحانية  ةجدول مواصف
 م2020/2021 الفصل الدراسى األول االعدادىلثانى للصف ا

 المجموع ٪20حل مشكالت  ٪40التطبيق  ٪30فهم  ٪10تذكر  المستوى
 المجموع الدرجة عدد األسئلة ونوعيتها الدرجة عدد األسئلة ونوعيتها الدرجة عدد األسئلة ونوعيتها الدرجة األسئلة ونوعيتهاعدد  الدرجة نوعيتهاو عدد األسئلة  الوحدة

مفاهيم ومهارات 
 3 3 مفردات موضوعية (3)     2 موضوعية ةمفرد( 2) 1 مفردة موضوعية (1) أساسية تراكمية

العداد          ا
 الحقيقية

 2 مفردات موضوعية( 2)   1 مفردة موضوعية (1) 1 فردة موضوعيةم (1)  
18 

 16 سؤال مقال (2) 8 سؤال مقال (1) 4 سؤال  مقال )½( 4 سؤال   مقال )½(  
العالقة بين 
 متغيرين

 2 مفردة موضوعية( 2)     1 مفردة موضوعية (1) 1 مفردة موضوعية (1)
6 

 4 سؤال  مقال ()½   4 سؤال  مقال )½(    

 الحصللللللاءا
 4 مفردات موضوعية (4)   1 مفردة موضوعية( 1) 2 مفردة موضوعية (2) 1 مفردة موضوعية (1)

8 
 4 سؤال مقال )½(   4 سؤال  مقال )½(    

 المجموع
 11  سؤال موضوعى( 2)   2 موضوعية ةمفرد (2) 6 وضوعيةممفردات ( 6) 3 مفردات موضوعية( 3)

35 
 24 أسئلة  مقال( 3) 8 سؤال مقال (1) 12 سؤال  مقال (1½) 4 سؤال  مقال)½(   

تخدام، تراكمى كل فرع يكون ذات يتم وضع األجزاء التراكمية بالضوابط التالية}جزئياتها تتعلق بالقوانين األساسية التى مر بها الطالب، لها طابع االستمرارية فى االس -
 .، يراعى أنها مخصص لها درجة واحدة فقط وبالتالى ال تتعدى أكثر من خطوتين{الصلة بنفس الفرع

 ،سؤال مقال( ويتكون السؤال الموضوعي االول من ست مفردات اختيار من متعدد كل مفردة درجة واحدة 3سؤال موضوعي ،  2الورقة االمتحانية مكونة من خمسة أسئلة ) -
 من خمس مفردات اكمال كل مفردة درجة واحدة ويتكون السؤال المقال من فقرتين علي االقل ويخصص لكل سؤال مقالي ثمان درجات.  ويتكون السؤال الموضوعي الثاني        
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 الرياضياتامتحان مادة:  مواصفات

 م2020/2021  العام الدراس ي: 

 

 م2020/2021الفصل الدراسى األول والقياس  نواتج التعلم موزعة على المستويات المعرفية للصف الثانى االعدادى لمادة الهندسة
 ا المقرر يجب أن يكون الطالب قادرًا على أن:فى نهاية تدريس هذ

المستوى         
 ٪20حل المشكالت  ٪40التطبيق  ٪30الفهم  ٪10التذكر  المجال

الهندسة 
 والقياس
)الوحدة 
 األول(

 .يحدد خواص متوازي األضالع 
 .يعرف نظرية متوسطات المثلث 
 .) ......يعرف نظرية )نقطة تقاطع متوسطات 
 المتوسط الخارج.......(  يعرف نظرية ) طول

 وعكسها.
  يذكر نظرية المثلث المتساوى الساقين

 وعكسها.
 .يعرف خواص المثلث المتساوى الساقين 
 .يعرف محور القطعة المستقيمة 
 يعرف محور التماثل للمثلث.  
  يحدد عدد محاور التماثل لمثلث متساوى

 األضالع.
  يبرهن صحة نظرية المثلث المتساوى الساقين

 .وعكسها

  يبين متوسطات المثلث
 ألنواع مختلفة من المثلثات.

  يستخدم نظريات المتوسطات
 فى التطابق

  يرسم محاور التماثل لمثلث
متساوى الساقين أو مثلث 

 متساوى األضالع.
  يفسر إجراء ما فى إنشاء

 هندسى.
 

  يحل مسائل نمطية على متوسطات
 المثلث.

  يحل مسائل نمطية على نظرية
 وعكسها. ..()طول المتوسط ..

  يحل مسائل على خواص المثلث
 متساوى الساقين.

يجرى إنشلاءات هندسلية تعتملد عللى 
 التطابق.

   يطبق خواص المثلث
المتساوى الساقين فى مواقف 
غير نمطية وفى حل بعض 

 المشكالت الرياضية.
  يجلللللللرى إنشلللللللاءات هندسلللللللية

 غير نمطية.
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 الرياضياتامتحان مادة:  مواصفات

 م2020/2021  العام الدراس ي: 

 

الوحدة 
 الثانية

 .يذكر مسلمات عالقة التباين 
  نظرية المقارنة بين الزوايا فى يذكر

 مثلث.
 .يذكر نظرية المقارنة بين أضالع المثلث 
  2، 1يذكر النتائج. 
  يبرهن على صحة نظرية المقارنة بين

 الزوايا فى المثلث.
 .يذكر متباينة المثلث 

 

  يحدد أطوال القطع
المستقيمة التى تصلح أن 

 تكون مثلثًا.
  يرتب أطوال أضالع مثلث

ت زواياه بمعلومية قياسا
 والعكس.
 

  يحل مسائل تطبيقية على العالقة بين
 قياسات زوايا مثلث وأطوال أضالعه.

  يحل مسائل تطبيقية على متباينة
 المثلث.

 

  يحل مسائل غير نمطية
 باستخدام نظريات التباين.
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 الرياضياتامتحان مادة:  مواصفات

 م2020/2021  العام الدراس ي: 

 

 

  االعدادىلثانى ا للصف )الهنـدسة والقياس( الرياضياتلمادة الورقة االمتحانية  ةجدول مواصف
 م2020/2021 الفصل الدراسى األول

 المجموع ٪21حل مشكالت  ٪41التطبيق  ٪31فهم  ٪11تذكر  المستوى
 المجموع الدرجة عدد األسئلة ونوعيتها الدرجة عدد األسئلة ونوعيتها الدرجة عدد األسئلة ونوعيتها الدرجة عدد األسئلة ونوعيتها الدرجة عدد األسئلة ونوعيتها الوحدة

رات مفاهيم ومها
 اكمية أساسية ت

 3 3 موضوعية ات( مفرد3)     2 ( مفردة موضوعية2) 1 ( مفردة موضوعية1)

 متوسطات المثلث
والمثلث المتساوي 

 الساقين

 5 موضوعية ات( مفرد5)   2 ( مفردة موضوعية2) 2 ( مفردة موضوعية2) 1 ( مفردة موضوعية1) 
21 

 16 مقال ( سؤال2) 4 مقال سؤال)½(  8 ( سؤال مقال1) 4 سؤال مقال)½(   

 لتباينا
 3 موضوعية ات( مفرد3)     2 ( مفردة موضوعية2) 1 ( مفردة موضوعية1)

11 
 8 مقال  ( سؤال1) 4 سؤال مقال)½(  4 سؤال مقال)½(     

 المجموع
 11 ال موضوعى ( سؤ 2)   2 ( مفردة موضوعية2) 6 ( مفردة موضوعية6) 3 ( مفردات موضوعية3)

سؤال        )½(    35
 مقال

 24 ( سؤال        مقال3) 8 ( سؤال  مقال1) 12 سؤال مقال 1½ 4

ت تخدام، تراكمى كل فرع يكون ذايتم وضع األجزاء التراكمية بالضوابط التالية}جزئياتها تتعلق بالقوانين األساسية التى مر بها الطالب، لها طابع االستمرارية فى االس -
 الصلة بنفس الفرع، يراعى أنها مخصص لها درجة واحدة فقط وبالتالى ال تتعدى أكثر من خطوتين{

سؤال مقال( ويتكون السؤال الموضوعي االول من ست مفردات اختيار من متعدد كل مفردة درجة واحدة،  3سؤال موضوعي ،  2الورقة االمتحانية مكونة من خمسة أسئلة ) -
 عي الثاني من خمس مفردات اكمال كل مفردة درجة واحدة ويتكون السؤال المقال من فقرتين علي االقل ويخصص لكل سؤال مقالي ثمان درجات.ويتكون السؤال الموضو 
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 الرياضياتامتحان مادة:  مواصفات

 م2020/2021  العام الدراس ي: 

 

 اإلعدادي ثالثالصف ال ات: مواصفثالثاً 
 م2021/ 2020الفصل الدراسى األول دى الصف الثالث االعدا (اإلحصاءالجبر و )لمادة الرياضيات  على المستويات المعرفية نواتج التعلم موزعة

 ول يجب ان يكون قادرًا على أن :ألبعد دراسة الطالب لمقرر الفصل الدراسى ا 
المستوى              

 المجال
 ٪20حل المشكالت  ٪40التطبيق  ٪30الفهم  ٪10التذكر 

 الجبر

لضرب ا)حاصل 
  ،الديكارتي

العالقات، الدالة، 
دوال كثيرات 

 (الحدود

 ج المرتب.تعرف الزو ي 
  يتعرف معنى حاصل الضرب

 الديكارتى لمجموعتين غير خاليتين.
 .يتعرف معنى المخطط البيانى 
 العالقة. وبيان يتعرف مفهوم 
 .يتعرف مفهوم الدالة 
 المجال ، يتعرف مفهوم المجال

 المدى.، و المقابل
 الدالة )يتعرف الدوال كثيرات الحدود

 (الدالة التربيعية، الخطية
 تماثل لمنحنى الدالة.يتعرف محور ال 

  يمثل الحاصل الديكارتى لمجموعتين
 بمخطط سهمى .

  يمثل الحاصل الديكارتى لمجموعتين
 بمخطط بيانى.

  يعين مجموعة من النقط على شبكة
بيانية متعامدة للحاصل الديكارتى   

 ح.× ح 
 .يعبر رمزيا عن الدالة 
  .يميز بين العالقة والدالة 
 لداللللللللة يميللللللز بللللللين الداللللللللة الخطيللللللة وا

 التربيعية.

  يوجد حاصل الضرب الديكارتى
 لمجموعتين غير خاليتين.

 .يوجد بيان العالقة 
  يمثل بيان العالقة بمخطط سهمي

 وآخر بياني.
  يوجد المجال والمجال المقابل والمدى

 للدالة.
 .يمثل الدالة الخطية بيانيا 
 .يمثل الدالة التربيعية بيانيا 
  ر يوجد القيمة العظمى ومعادلة محو

 التماثل لمنحى الدالة التربيعية.

  يحل مسائل غير نمطية
على ايجاد الحاصل 

 الديكارتى لمجموعتين.
  يحل مسائل غير نمطية

 على إيجاد بيان العالقة.
  يحل مسائل غير نمطية

 على الدالة التربيعية.
 

 الجبر
 والتناسب )النسبة

  .يذكر خواص التناسب 
 عرف على التناسب المتسلسل.يت 
 . يتعرف على التغير الطردى 

 . يوجد الوسط المتناسب لعددين 
  يوجد قيمة حد متناسب فى تناسب

 معلوم. 

  والتناسبيحل مسائل على النسبة 
  يحل مسائل على التغير الطردى ،

 سى.والتغير العك

  يحل مشكالت فيزيائية
وهندسية وحياتية 
باستخدام التغير 
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 الرياضياتامتحان مادة:  مواصفات

 م2020/2021  العام الدراس ي: 

 

 الطردى والتغير
 العكسى( والتغير

 . يتعرف على التغير العكسى 
 

   يميز بين التغير الطردى والتغير
 العكسى

  يطبق التغير الطردى أو العكسى فى
 مواقف هندسية وفيزيائية .

  يثبت صحة متطابقة باستخدام خواص
 التناسب .

الطردى أو التغير 
 العكسى .

 يذكر مصادر جميع البيانات   اإلحصاء
 .يذكر أسلوبى جمع البيانات 
  ب أسلوب العينة فى يذكر مزايا وعيو

 جميع البيانات.
 .يذكر أهم انواع العينات العشوائية 
  يذكر قانون إيجاد االنحراف

 المعيارى.

 . يقارن بين أساليب جمع البيانات 
 .يوجد المدى لمجموعة من القيم 
  يختار عينة من مجتمع ما 
  باستخدام طريقة العينة العشوائية

 الطبقية.
 وعة يحسب االنحراف المعيارى لمجم

 قيم محدودة .
  يحسب ا النحراف المعيارى لتوزيع

 تكرارى.
  يستخدم اآللة الحاسبة لحساب

 االنحراف المعيارى.

  واالنحراف  لمتوسطاتايستخدم
المعيارى لمقارنة مجموعتين من 

 القيم.

  يحل مشكالت غير
نمطية باستخدام 

 االنحراف المعيارى.
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 الرياضياتامتحان مادة:  مواصفات

 م2020/2021  العام الدراس ي: 

 

 لرياضيات )الجبـــــــــــر واإلحصــــــاء( للصف الثالث االعدادىجدول مواصفة الورقة االمتحانية لمادة ا
 م2020/2021 الفصل الدراسى األول 

 

 مستويات التعلم     
 

 المحتوى
 ٪21حل مشكالت  ٪41تطبيق  ٪31فهللم  ٪11تذكر 

 مجموع األسئلة
 الدرجات

 المجموع الدرجة الدرجة عدد االسئلة ونوعيتها الدرجة عدد االسئلة  ونوعيتها الدرجة عدد االسئلة ونوعيتها الدرجة عدد األسئلة ونوعيتها
مفاهيم ومهارات 
 3 3 موضوعية مفردات (3)     2 مفردة موضوعية (2) 1 مفردة موضوعية( 1) أساسية تراكمية
حاصل الضرب 

الديكارتي  العالقات، 
الدالة، دوال كثيرات 

 الحدود.

 1 مفردة موضوعية (1)     1 مفردة موضوعية( 1)  
13 

 12 مقال سؤال( 2) 3 مقال سؤال )½( 6 مقال سؤال( 1) 3 سؤال مقال)½(   

 والتناسب النسبة
 الطردى والتغير
 العكسى والتغير

 1 مفردة موضوعية( 1)       1 مفردة موضوعية (1) 
11 

 9 سؤال مقال( 1)½ 3 سؤال مقال )½( 3 سؤال مقال)½(  3 سؤال مقال )½(  

 اإلحصاء
 1 مفردة موضوعية( 1)       1 ضوعيةمفردة مو ( 1) 

4 
 3 مقال سؤال )½(   3 مقال سؤال )½(    

 المجموع
 6 سؤال موضوعى ( 1)     3 وضوعيةممفردة ( 3) 3 ( مفردات وضوعية3)

31 
 24 سؤال مقال (4) 6 مقال سؤال (1) 12 سؤال  مقال (2) 6 سؤال  مقال (1)  

وابط التالية}جزئياتها تتعلق بالقوانين األساسية التى مر بها الطالب، لها طابع االستمرارية فى االستخدام، تراكمى كل فرع يكون ذات يتم وضع األجزاء التراكمية بالض -
  الصلة بنفس الفرع، يراعى أنها مخصص لها درجة واحدة فقط وبالتالى ال تتعدى أكثر من خطوتين{

 منها اختيار من متعدد مكون من ست مفردات بست درجات وأربعة أسئلة مقالية كل منها من ست درجات.    الورقة االمتحانية مكونة من خمسة أسئلة األول -
 



 

 األول  الفصل الدراس ي:  -املرحلة  االعدادية   ورقة 20 املواصفة : إجمالي عدد أوراق 

18  

 الرياضياتامتحان مادة:  مواصفات

 م2020/2021  العام الدراس ي: 

 

 وحساب المثلثات(الصف الثالث االعدادى التحليلية نواتج التعلم موزعة على المستويات المعرفية لمادة الرياضيات )الهندسة
 م2021 – 2020الفصل الدراسى األول  

ى       و لمستا  
 ٪20حل المشكالت  ٪40التطبيق  ٪30فهم ال ٪10التذكر  المجال

الهندسة 
 التحليلية   

  يذكر قانون البعد بين
 نقطتين. 

   يذكر قانون ايجاد احداثيات
منتصف قطعة مستقيمة 

 معلومة 
  يعرف ميل المستقيم  بظل

يصنعها مع  الزاوية التى
االتجاة الموجب لمحور 

  .السينات
  يذكر العالقة بين ميلى

ين أو مستقيمين متوازي
 متعامدين. 

  يذكر معادلة الخط المستقيم
بمعلومية ميله والجزء المقطوع 

 من محور الصادات .

  .يحل مسائل باستخدام قانون البعد بين نقطتين 
  يوجد احداثيا منتصف قطعة مستقيمة معلوم

 طرفيها. 
 هيوجد ميل مستقيم بمعلومية زاويته مع االتجا 

 الموجب لمحور السينات، والعكس.
  جد معادلة مستقيم بمعلومية ميله والجزء يو

 المقطوع من محور الصادات .
  يحدد نوع شكل هندسىباستخدام قانون البعد بين

 نقطتين . 
  يحل مسائل باستخدام قانون ايجاد احداثيا

 منتصف قطعة مستقيمة. 
  باستخدام الميل. يحدد العالقة بين مستقيمين 
  .يحدد نوع شكل رباعى باستخدام الميل 
  يحل مسائل باستخدام معادلة المستقيم

بمعلومية الميل والجزء المقطوع من محور 

  يوجد احداثيا نقطة طرفية لقطعة
مستقيمة بمعلومية نقطة منتصف 
 القطعة ونقطة الطرف اآلخر .

  يوجد مساحة شكل هندسى بمعلومية
 رؤوسه. 

  .يحل مشكالت باستخدام الميل 
 

  يحل مشكالت باستخدام
 انون البعد بين نقطتين . ق
  نقط معلومة  3يثبت أن

على استقامة واحدة بأكثر 
 من طريقة. 
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 الرياضياتامتحان مادة:  مواصفات

 م2020/2021  العام الدراس ي: 

 

 الصادات .
حساب 
 المثلثات
 

   يتعرف على وحدات
 القياس الستينى للزاوية .

   يتعرف على النسب
 المثلثية االساسية ورموزها.

   يذكر النسب  المثلثية
،  31االساسية للزوايا 

45  ،61. 
 

 لثية لزاوية فى مثلث قائم يوجد النسب المث
 بمعلومية طولى ضلعين فيه. 

  يعبر عن قياس زاوية بالدرجات .باستخدام
 الدرجات والدقائق والثوانى، والعكس .

  يحل مسائل باستخدام النسب المثلثية 
  يوجد قيمة مقدار يحوى نسب مثلثية خاصة 

  يحل مسائل هندسية باستخدام النسب
 المثلثية .

 حاسبة اليجاد نسبة يستخدم اآللة ال
 مثلثية لزاوية معلومة ، والعكس .

 

  يحل مسائل غير نمطية
 باستخدام النسب المثلثية 

  يحل بعض المسائل بأكثر
 من طريقة .
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 الرياضياتامتحان مادة:  مواصفات

 م2020/2021  العام الدراس ي: 

 

   

 لهندسة التحليلية وحساب المثلثات للصف الثالث االعدادىلجدول مواصفة الورقة االمتحانية 
 م2020/2021 الفصل الدراسى األول 

 علممستويات  الت
 المحتوى

 ٪21حل مشكالت  ٪41تطبيق   ٪31فهللم  ٪11تذكر 
 مجموع األسئلة

 الدرجات

 المجموع الدرجة الدرجة ونوعيتها عدد االسئلة  الدرجة ونوعيتها عدد االسئلة الدرجة عدد االسئلة ونوعيتها الدرجة وعيتهاون عدد االسئلة 
مفاهيم ومهارات 
 3 3 مفردة موضوعية( 3)     1 مفردة موضوعية (1) 2 يةمفردة موضوع (2) أساسية تراكمية

 حساب المثلثات
 1 وضوعيةممفردة ( 1)     1 مفردة موضوعية (1)  

11 
 9 مقال سؤال (1)½ 3 سؤال مقال )½( 6 سؤال مقال (1)    

 التحليلية الهندسة
 2 مفردة موضوعية (2)     1 مفردة موضوعية (1) 1 مفردة موضوعية (1)

17 
 15 سؤال مقال (2)½ 3 مقال سؤال )½( 6 مقال سؤال (1) 6 سؤال  مقال( 1)  

 المجموع
 6 سؤال موضوعى  (1)     3 مفردات موضوعية( 3) 3 مفردات موضوعية( 3)

31 
 24 سؤال  مقال (4) 6 مقال سؤال (1) 12 سؤال مقال (2) 6 مقال ( سؤال1)  

 ئلة االول منها أختيار من متعدد مكون من ست مفردات بست درجات وأربع أسئلة مقالية كل منها من ست درجاتالورقة االمتحانية مكونة من خمس أس. 

 

   
 

 




