المركز القومى لالمتحانات والتقويم التربوى

National Center For Examination
& Educational Evaluation

قسم تطوير االمتحانات

مواصفات الورقة االمتحانية لمادة الرياضيات العامة
الصف الثانى الثانوى – القسم األدبي
العام الدراسى1027/1026م
( الفصل الدراسى األول)
أوال  :المقرراث الدراسيت ونظم االمتحاناث :
 .1يدرس الطالب كتاب الرياضيات العامة للصف الثانى الثانوى القسم األدبي.
 .2يعقد امتحان تحريرى فى نياية الفصل الدراسى األول ويشمل على:

الىرقت االمتحانيت األولً  :فً مادة الجبـــــــــــــــــــــــــر .
الىرقت االمتحانيت الثانيت  :فً مادة التفاضل وحساب المثلثاث .
 .3زمن إجابة كل ورقة امتحانية ساعتان.
 .4النيايةةة الىبةةرى لىةةل مةةن الورقةةة ا متحانيةةة األولةةى والثانيةةة  8درجةةات .ولتسةةييل عمليةةة
التصحيح تصحح الورقة ا متحانية من  44درجة ثم تقسم درجة الورقة على .5

 .5فةةى ورقةةة التفاضةةل وحسةةاب المثلثةةات :ي صة
المثلثات.

 24درجةة للتفاضةةل  16درجةة لحسةةاب

 .6عند وضع األسئلة الموضوعية (ا تيار من متعدد) يجب أن يكون عدد البدائل أربعة.
 .7ين

فى الورقة ا متحانية على السماح باست دام اآللة الحاسبة.

ثانيا  :المحتىي:
.1

موضوعات كل ورقة إمتحانية متضمنة فى الىتاب المدرسى المقرر (الرياضيات العامة).

.2

يشمل امتحان الفصل الدراسى األول ما يأتى :

مادة التفاضل وحساب المثلثاث

مادة الجبر
-1الدوال الحقيقية ورسم المنحنيات.

-3النيايات.

–2ا سس واللوغاريتمات وتطبيقات علييا.

-4قانون الجيب وقانون جيب التمام.

ثالثا ً  :المستىياث المعرفيت للتعلم :
 – 1مستوى المعرفة:

يقصد بو استرجاع أو تعرف الطالب على المعلومات ويقاس مستوى التذكر من الل :
 تىرار نفس المعلومة السابق تعلميا .
 ذكر حقائق محددة .

 ذكر قوانين وقواعد وتعاريف .
 برىنة نظريات كما وردت بالىتاب المقرر .
 – 2مستىي الفهم (اإلستيعاب) والتطبيق:
(أ) يقصد بالفيم القدرة على ادراك المعانى ويقاس مستوى الفيم من الل :

 ترجمة المادة من صورة إلى أ رى مثل التحويل من صورة رياضية إلى أ رى مكافئة ليا
 التفسير بالشرح أو ا يجاز أو الوصف .
 استنتاج معلومة من أ رى .

 التمييز بين مفاىيم متقاربة وادراك أوجو الشبو او ا

تالف .

(ب) يقصةةد بةةالتطبيق اسةةت دام المعةةارف السةةابق تعلميةةا فةةى مواقةةف جديةةدة ولىنيةةا نمطيةةة(
مألوفة) مشابيو لىن غير مطابقة لما تعلمو – ويقاس مستوى التطبيق من الل :

 تطبيق القوانيين والنظريات فى حل أسئلة و مسائل وتمارين ىندسية نمطية .

 اج ارء وارزميات حسابية مثل التطبيق على قوانين حساب المثلثات ورسم بعض

الدوال .
 – 3التفكير وحل المشكالث :
است دام المعارف السابق تعلميا فى مواقف غير مألوفة أو مركبة ( تحتاج إلى أىثةر مةن معلومةة
لحليا ) وغير مشابية لما درسو من قبل .ويقاس ىذا المستوى من الل :
 مسائل حياتية ( لفظية ) غير نمطية .
 مشكالت رياضية بحتة غير نمطية .
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نواتج التعمم المستهدفة موزعة عمي المستويات المعرفية لمصف الثاني الثانوي في
الجبر لمعام الدراسى 1027/1026م
المجال األول :الجبر والعالقات والدوال
المعيار األول :تعرف صو اًر مختمفة من الدوال ذات المتغير الحقيقي ،وسموكها وتمثيمها بيانياً
( 10 - :00درجة) :

في نياية دراسة الطالب ليذه الوحدة يجب أن يكون قاد ار علي أن :
 .1يتعرف مفيوم الدالة الحقيقية ( .المعرفة)
 .2يحدد مجال الدوال الحقيقية والمجال المقابل والمدى (.الفهم والتطبيق)
 .3يستنتج إطراد الدوال الحقيقية ( تزايد الدوال -تناق
والتطبيق)

الدوال – ثبوت الدوال)( .الفهم

 .4يحدد نوع الدوال الحقيقية من حيث كونيا زوجية أو فردية(الفهم والتطبيق)
 .5يتعرف الدوال كثيرات الحدود(المعرفة).

 .6يرسم منحنيات الدوال( التربيعية المقياس التىعيبية والىسرية) ويستنتج وا
منيا( الفهم والتطبيق)

كل

 .7يستنتج تأثير كل من التحويالت :د(س ±أ)  ±ب أ د( س  ±ب)  ±جة

الدوال( التربيعية المقياس التىعيبية والىسرية) (التفكيرالناقد وحل المشكالت).

على

 .8يطبق التحويالت اليندسية على رسم منحنيات الدوال ( التربيعية المقياس التىعيبية
الىسرية الجيب وجيب التمام) (التفكيرالناقد وحل المشكالت).

 .9يحل معاد ت على الصورة :

 .14يحل متباينات على الصورة:

(الفهم والتطبيق)

(الفهم والتطبيق)

 .11يست دم الدول الحقيقية في حل مشكالت رياضية وحياتية في مجا ت م تلفة.
(التفكير الناقد وحل المشكالت).

مواصفات الورقة االمتحانية لمرياضيات العامة لمقسم األدبي

2

المعيار الثانى :تعرف األسس والموغاريتمات ،وتطبيقات عميهما ( 10 - :00درجة) :
في نياية دراسة الطالب ليذه الوحدة يجب أن يكون قاد ار علي أن :
 .1يتعرف الدلة األسية (المعرفة).
 .2يتعرف التمثيل البيانى للدالة األسية ويستنتج واصيا (الفهم والتطبيق).
 .3يتعرف قوانين األسس الىسرية(المعرفة).
 .4يحل معادلة أسية على الصورة  :أ

س

=ب

(التفكير وحل المشكالت)

 .0يتعرف الدلة اللوغاريتمية( .المعرفة)

 .6يحول جبريا من الصور األسية إلى الصورة اللوغاريتمية والعكس(الفهم والتطبيق)

 .7يتعرف التمثيل البيانى للدالة اللوغاريتمية في فترات محدودة ويستنتج واصيا(الفهم
والتطبيق).

 .8يستنتج العالقة بين الدالة األسية والدلة اللوغاريتمية بيانيا(.الفهم والتطبيق)
 .9يتعرف قوانين اللوغاريتمات (المعرفة).

 .14يحل معاد ت لوغاريتمية(التفكير وحل المشكالت).

 .11يحل مسائل تشتمل على تطبيق قوانين اللوغاريتمات(التفكير وحل المشكالت).
 .12يتعرف اللوغاريتمات المعتادة لألساس (14المعرفة).

 .13يوجد قيمة اللوغاريتمات باست دام اآللة الحاسبة(.الفهم والتطبيق)

 .14يست دم اآللة الحاسبة في حل بعض المعاد ت األسية( .الفهم والتطبيق)
 .15يست دم كل من الدالة األسية والدالة اللوغاريتمية في تطبيقات حياتية مثل  :دالة النمو
ودالة ا ضمحالل (التفكير وحل المشكالت).
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نواتج التعمم المستهدفة موزعة عمي المستويات المعرفية لمصف الثاني الثانوي فى
التفاضل وحساب المثمثات لمعام الدراسى 1027/1026م
المجال الثاني  :التفاضل والتكامل
المعيار :تعرف المفاهيم األساسية لنهايات الدوال ،وتطبيقات عميها ( 14 - :60درجة).
في نياية دراسة الطالب ليذه الوحدة يجب أن يكون قاد ار علي أن :
 .1يتعرف نياية دالة عند نقطة.

(المعرفة)
(المعرفة)

 .2يتعرف بعض الىميات غير المعينة مثل:

 .3يميز بين قيمة الدالة ونياية الدالة عند نقطو( .الفهم والتطبيق)
 .4يحدد طريقة إيجاد نياية دالة :بالتعويض المباشر بالتحليل بالقسمة المطولة بالضرب
في المرافق.

(الفهم والتطبيق)

 .5يوجد نياية الدالة كثيرة الحدود.

(الفهم والتطبيق)

 .6يوجد نياية دالة مست دما القانون:

(الفهم والتطبيق)

 .7يستنتج نياية دالة مست دما القانون :

(التفكير وحل المشكالت)

 .8يتعرف نياية دالة عند الالنياية.

(المعرفة)

 .9يوجد نياية دالة عند الالنياية.

(الفهم والتطبيق)

 .14يست دم اآللة الحاسبة البيانية للتحقق من صحة نياية دالة وتقرير قيمة النياية ليا.
(الفهم والتطبيق)

 .11يحل مسائل غير روتينية على نيايات الدوال( .التفكير وحل المشكالت)
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المجال الثالث :حساب المثمثات
المعيار :تعرف قانونا (قاعدتا) الجيب وجيب التمام ألى مثمث ،وتطبيقات عميهما.
( 26 - :40درجة)
 .1يتعرف قانون(قاعدة) الجيب ألي مثلث(.المعرفة)
 .2يست دم قانون(قاعدة) الجيب في إيجاد أطوال أضالع أي مثلث(.الفهم والتطبيق)
 .3يست دم قانون(قاعدة) الجيب ألي مثلث في إيجاد قياسات زوايا ىذا المثلث(.الفهم
والتطبيق)

 .4يستنتج العالقة بين قانون(قاعدة) الجيب ألي مثلث وطول نصف قطر الدائرة ال ارجة
ليذا المثلث( .الفهم والتطبيق)

 .5يتعرف قانون(قاعدة) جيب التمام ألي مثلث(.المعرفة)
 .6يست دم قانون(قاعدة) جيب التمام ألي مثلث في إيجاد طول ضلع مجيول في ىذا
المثلث( .الفهم والتطبيق)

 .7يست دم قانون(قاعدة) جيب التمام ألي مثلث في إيجاد قياس زاوية مجيولة في ىذا
المثلث( .الفهم والتطبيق)

 .8يست دم قانونا(قاعدتا) الجيب وجيب التمام ألي مثلث في حل ىذا المثلث(التفكير وحل
المشكالت).

 .9يحل تمارين متنوعة على قانونا(قاعدتا) الجيب وجيب التمام ألي مثلث باست دام اآللة
الحاسبة( .التفكير وحل المشكالت)

 .14يوجد قياس أىبر وأصغر زاوية فى المثلث.

(الفهم والتطبيق)

 .11يحل مسائل علي ايجاد طول نصف قطر الدائرة ال ارجة لمثلث( .الفهم والتطبيق)

مواصفات الورقة االمتحانية لمرياضيات العامة لمقسم األدبي

5

جدول يىصفاث انىرقت االيتحانيت (انجبــــــــــــــــــــــــــر) نهصف انثانً انثانىي فً انرياضياث انعايت نهقسى األدبي
(انفصم اندراسً األول  0217/0216و )
يستىياث
انتعهى
انًحتىي

اندوال انحقيقيت
ورسى انًُحُيبث
األسس
وانهىغبريتًبث
وتطبيقبث عهيهب

انفهــى وانتطبيق
% 66

انًعرفت
% 12
عدد االسئهت
وَىعيتهب

اندرجت

( )1يفردة
يىضىعيت

2

( )1يفردة
يىضىعيت

2

( )2يفردة يىضىعيت

4

عدد االسئهت
و َىعيتهب

اندرجت

حم يشكالث
% 06
عدد االسئهت
و َىعيتهب

اندرجت

اندرجت

( )1يفردة
يىضىعيت

2

( )0يفردة
يىضىعيت

4

(½) سؤال
يقبل

4

( )2سؤال
يقبل

16

( )0يفردة
يىضىعيت

4

4

( )2سؤال
يقبل

16

( )1سؤال
يىضىعى

8

( )0سؤال
يقبل

30

(½ )1سؤال
يقبل

12

( )1يفردة
يىضىعيت

2

(½ )1سؤال
يقبل

12

(½) سؤال
يقبل

( )1يفردة
يىضىعيت

0

( )1يفردة
يىضىعيت

2

( )3سؤال
يقبل

24

( )1سؤال
يقبل

8

انًجًىع

يجًىع
األسئهت

اندرجاث
انًجًىع

22

22
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 انىرقت االيتحبَيت يكىَت يٍ خًست أسئهت األول يُهب اختيبر يٍ يتعدد يكىٌ يٍ أربع يفرداث بـ  8درجبث ،
وأربعت أسئهت يقبنيت كم يُهب يٍ  8درجبث .
 تصحح انىرقت االيتحبَيت يٍ ( )42درجت ثى تقسى اندرجت عهى ( )5نهحصىل عهى درجت انطبنب يٍ( )8درجبث.

يستشار انرياضيــاث

رئيس انىحـدة

رئيس انهجنت

رئيس قسى انتطىير

يدير انًركز

جدول يىصفاث انىرقت االيتحانيت (انتفاضم و حساب انًثهثاث) نهصف انثانً انثانىي فً انرياضياث انعايت نهقسى األدبي
(انفصم اندراسً األول  0217/0216و )

يستىياث
انتعهى
انًحتىي

انُهبيبث

قبَىٌ انجيب وقبَىٌ
جيب انتًبو

انًجًىع

انفهــى وانتطبيق
% 66

انًعرفت
% 12
عدد االسئهت
و َىعيتهب

اندرجت

( )1يفردة
يىضىعيت

2

( )1يفردة
يىضىعيت

2

( )2يفردة
يىضىعيت

4

عدد االسئهت
و َىعيتهب

اندرجت

حم يشكالث
%06
عدد االسئهت
و َىعيتهب

اندرجت

( )1يفردة
يىضىعيت

2

(½) سؤال
يقبل

4

يجًىع
األسئهت

اندرجاث
اندرجت

( )2يفردة
يىضىعيت

4

(½ )2سؤال
يقبل

22

( )2يفردة
يىضىعيت

4

4

(½ )1سؤال
يقبل

12

( )1سؤال
يىضىعى

8

( )2سؤال
يقبل

16

( )1يفردة
يىضىعيت

2

( )1سؤال
يقبل

8

(½) سؤال
يقبل

( )1يفردة
يىضىعيت

2

( )1يفردة
يىضىعيت

2

( )3سؤال
يقبل

24

( )1سؤال
يقبل

8

( )0سؤال يقبل

انًجًىع

24

16

02
30

 انىرقت االيتحبَيت يكىَت يٍ خًست أسئهت األول يُهب اختيبر يٍ يتعدد يكىٌ يٍ أربع يفرداث بـ  8درجبث ،
وأربعت أسئهت يقبنيت كم يُهب يٍ  8درجبث .
 تصحح انىرقت االيتحبَيت يٍ ( )42درجت ثى تقسى اندرجت عهى ( )5نهحصىل عهى درجت انطبنب يٍ( )8درجبث.
يستشار انرياضيــاث

رئيس انىحـدة

مواصفات الورقة االمتحانية لمرياضيات العامة لمقسم األدبي

رئيس انهجنت

7

رئيس قسى انتطىير

يدير انًركز
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