المركز القومى لالمتحانات والتقويم التربوى

National Center For Examination

قسم تطوير االمتحانات

& Educational Evaluation

مواصفات الورقة االمتحانية لمادة تطبيقات الرياضيات
الصف الثانى الثانوى – القسم العممى
العام الدراسى1027/1026م
( الفصل الدراسى األول)
أوال  :الوقررات الدراسية ونظن االهتحانات :
 .1يدرس الطالب كتاب تطبيقات الرياضيات لمصف الثانى الثانوى "القسـ العممى" "فصػ د ارسػى
واحد".

 .1يعقد امتحاف تحريرى فى نياية فص دراسى واحد فى مادة تطبيقات الرياضيات.
 .3زمف إجابة ك ورقة امتحانية ساعتاف.
 .4النيايػ ػػة الكبػ ػػرى لمورقػ ػػة ا متحانيػ ػػة "لتطبيقػ ػػات الرياضػ ػػيات"  16درجػ ػػة  ،ولتسػ ػػيي عمميػ ػػة
التصحيح تصحح الورقة ا متحانية مف  44درجة ثـ تُضرب درجة الورقة في . 2
5
 .5عند وضع األسئمة الموضوعية (اختيار مف متعدد) يجب أف يكوف عدد البدائ أربعة.
 .6ينص فى الورقة ا متحانية عمى السماح باستخداـ اآللة الحاسبة.

ثانيا  :الوحتىي:
.1

موضوعات الورقة اإلمتحانية متضمنة فى الكتاب المدرسي المقرر (تطبيقات الرياضيات).

.2

يشم امتحاف الفص الدراسى األوؿ ما يأتى :

تطبيقات الرياضيات
أوالا  :الميكانيكا
 .1ا ستاتيكا
 .2الديناميكا
ثانيا  :اليندسة والقياس
ثالث ا  :ا حتماؿ

ثالثا ً  :الوستىيات الوعرفية للتعلن :
 – 1مستوى المعرفة:

يقصد بو استرجاع أو تعرؼ الطالب عمى المعمومات  ،ويقاس مستوى التذكر مف خالؿ :
 تكرار نفس المعمومة السابق تعمميا .
 ذكر حقائق محددة .
 ذكر قوانيف وقواعد وتعاريف .
 برىنة نظريات كما وردت بالكتاب المقرر .
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 – 2هستىي الفهن (اإلستيعاب) والتطبيق:
(أ) يقصد بالفهم القدرة عمى ادراؾ المعانى  ،ويقاس مستوى الفيـ مف خالؿ :
 ترجمة المادة مف صورة إلى أخرى مث التحوي مف صورة رياضية إلى أخرى مكافئة ليا .
 التفسير بالشرح أو ا يجاز أو الوصف .
 استنتاج معمومة مف أخرى .
 التمييز بيف مفاىيـ متقاربة وادراؾ أوجو الشبو او ا ختالؼ .
(ب) يقصػ ػػد باااااالتطب

اسػ ػػتخداـ المعػ ػػارؼ السػ ػػابق تعمميػ ػػا فػ ػػى مواقػ ػػف جديػ ػػدة ،ولكنيػ ػػا نمطيػ ػػة

(مألوفة) مشابيو لكف غير مطابقة لما تعممو – ويقاس مستوى التطبيق مف خالؿ :

 تطبيق القوانييف والنظريات فى ح أسئمة و مسائ وتماريف ىندسية نمطية .
 اج ػراخ خوارزميػػات حسػػابية مث ػ التطبيػػق عمػػى ق ػوانيف حسػػاب المثمثػػات ورسػػـ بع ػ
الدواؿ .

 – 3التفكير وحل الوشكالت :
اسػػتخداـ المعػػارؼ السػػابق تعمميػػا فػػى مواقػػف غيػػر مألوفػػة أو مركبػػة ( تحتػػاج إلػػى أكثػػر مػػف معمومػػة

لحميا ) ،وغير مشابية لما درسو مف قب  .ويقاس ىذا المستوى مف خالؿ :
 مسائ حياتية ( لفظية ) غير نمطية .
 مشكالت رياضية بحتة غير نمطية .
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نىاتج التعلن الوتىقعة هىزعة علي الوستىيات الوعرفية للصف الثاني الثانىي في
تطبيقات الرياضيات للعام الدراسي 2017/2016م
المعيار الثانى :تعرف عمم السكون(اإلستاتيكا) وقوان نه ،ومفاهيمه المختمفة،

(  21 - ٪00درجة)

وتطبيقاته في مواقف حياتية.

في نياية دراسة الطالب ليذه الوحدة يجب أف يكوف قاد ار عمي أف :
 .1يتعرؼ مفيوـ القوة.

(المعرفة)

 .2يتعرؼ القوة كمتجة ،ووحدات قياس مقدار القوة .

(المعرفة)

 .3يعرؼ المحصمة مقدا ار واتجاىا.

(المعرفة)

 .4يوجد محصمة قوتيف مقدا ار واتجاىا( القوتاف تؤثرف في نفس النقطة) (الفهم والتطب )
 .5يتعرؼ تحمي قوة معمومة إلى مركبتيف في اتجاىيف معموميف( .المعرفة)
(المعرفة)

 .6يتعرؼ تحمي قوة معمومة إلى مركبتيف متعامدتيف.
 .7يوجد محصمة عدة قوى مستوية متالقية في نقطة ىندسيا.

(الفهم والتطب )

 .8يوجد محصمة عدة قوى مستوية متالقية في نقطة تحميميا.

(الفهم والتطب )

 .9يذكر قاعدة مثمث القوى وقاعدة مى.

(المعرفة)

 .14يبحث اتزاف جسيـ تحت تأثير مجموعة مف القوى المستوية المتالقية في نقطة في الحا ت
(الفهم والتطب )

اآلتية :

إذا اتزنت قوتاف مستويتاف متالقيتاف في نقطة.

إذا اتزنت ثالث قوى مستوية متالقية في نقطة.
إذا اتزنت عدة قوى مستوية متالقية في نقطة.

 .11يح مسائ بتطبيق قاعدة مثمث القوى وقاعدة مى.

( الفهم والتطب )

 .12يح مسائ غير نمطية عمى محصمة عدة قوى متالقية فى نقطة.

(التفك ر وحل المشكالت)

 .13يح مسائ تطبيقية عمى إتزاف جسـ تحت تأثير ثالث قوى متالقية فى نقطة.
 .14يح مشكالت تطبيقية /حياتية مرتبطة بالبيئة .
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المعيار الثالث :تعرف عمم الحركة(الد ناميكا) وقوان نه ،ومفاهيمه المختمفة ،وتطبيقاته في
مواقف ف زيائية وحياتية.

(  21 - ٪00درجة)

في نياية دراسة الطالب ليذه الوحدة يجب أف يكوف قاد ار عمي أف :
 .1يتعرؼ مفيوـ الجسيـ عمى أنو نقطة افتراضية.
 .2يتفيـ المقصود بالحركة ا نتقالية لجسيـ مف موضع آلخر.

(المعرفة)
(المعرفة)

 .3يدرؾ أف الحركة ا نتقالية تحدث إذا كانت جميع نقاط الجسـ تتحرؾ في خطوط موازية
لبعضيا في أثناخ الحركة.

 .4يميز بيف ا زاحة والمسافة.
 .5يتعرؼ مفيوـ السرعة المنتظمة.

(المعرفة)

(الفهم والتطب )

(المعرفة)

 .6يميز بيف مفيومى متجة السرعة المتوسطة ومقدار السرعة المتوسطة في حالة الحركة
الخطية في اتجاه متجو ثابت.

 .7يحسب السرعة المتوسطة ومتجو السرعة المتوسطة.
 .8يتعرؼ مفيوـ السرعة النسبية.

(الفهم والتطب )

(الفهم والتطب )
(المعرفة)

 .9يطبق مفاىيـ السرعة والسرعة النسبية والعجمة في نمذجة موقف فيزيائية وحياتية تشم
(حركة الصواريخ – حركة الطيراف – األقمار الصناعية)

 .14يح مسائ عمى العالقة بيف السرعة والزمف .
 .11يح مسائ عمى العالقة بيف المسافة والزمف .
 .12يح مسائ عمى العالقة بيف السرعة واإلزحة .

(التفك ر وحل المشكالت)
(الفهم والتطب )

(الفهم والتطب )

(الفهم والتطب )

 .13يتعرؼ الحركة المستقيمة ذات العجمة المنتظمة -وحدات قياس العجمة.
 .14يتعرؼ الحركة الرأسية تحت تأثير الجاذبية األرضية.

(المعرفة)

(المعرفة)

 .15يح تطبيقات عمى قوانيف الحركة المستقيمة ذات العجمة المنتظمة.

(التفك ر وحل المشكالت)

 .16يتعرؼ قوانيف الحركة الرأسية تحت تأثير الجاذبية األرضية فى حالة صعود الجسـ أو
ىبوطو.

(المعرفة)

 .17يح مسائ غير روتينية عمى قوانيف الحركة الرأسية تحت تأثير الجاذبية األرضية فى
حالة صعود الجسـ أو ىبوطو.

(التفك ر وحل المشكالت)

 .18يتعرؼ الجاذبية األرضية (قانوف نيوتف لمجذب العاـ) ،وثابت الجذب العاـ (المعرفة)
 .19يح مسائ عمى قانوف نيوتف لمجذب.
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المعيار الرابع :تعرف الهندسة والقياس ،وتطبيقاتهما في مواقف رياضية وحياتية.
(  14 - :25درجات)
في نياية دراسة الطالب ليذه الوحدة يجب أف يكوف قاد ار عمي أف :
ُ .1يعرؼ النقطة والمستقيـ والمستوى في الفراغ.

(المعرفة)
(المعرفة)

 .2يتعرؼ العالقة بيف مستقيميف في الفراغ.
 .3يتعرؼ العالقة بيف مستقيـ ومستوى في الفراغ.

(المعرفة)

 .4يتعرؼ األوضاع المختمفة لمستوييف.
 .5يتعرؼ بع

(المعرفة)

المجسمات ( اليرـ – اليرـ المنتظـ – اليرـ القائـ – المخروط – والمخروط
(المعرفة)

القائـ ) وخواص ك منيا.

 .6يوجدالمساحة الجانبية والمساحة الكمية لك مف اليرـ المنتظـ -المخروط القائـ.
(الفهم والتطب )
 .7يوجد حجـ ك مف اليرـ المنتظـ – المخروط القائـ.

(الفهم والتطب )

 .8يح مشكالت رياضية وحياتية باستخداـ خواص اليرـ والمخروط القائـ.
(التفك ر وحل المشكالت)
 .9ينمذج ويح مشكالت رياضية وحياتية تتضمف المساحة السطحية لك مف اليرـ والمخروط
القائـ.

(التفك ر وحل المشكالت)

 .14يح مشكالت رياضية وحياتية تتضمف حجـ ك مف اليرـ المنتظـ والمخروط القائـ.
(التفك ر وحل المشكالت)

 .11يوجد معادلة الدائرة بد لة إحداثيي مركزىا ،وطوؿ نصف قطرىا( .الفهم والتطب )
 .12يوجد الصورة العامة لمعادلة الدائرة.

(الفهم والتطب )

 .13يعيف إحداثيي مركز الدائرة ،وطوؿ نصف قطرىا مف الصورة العامة لمعادلة الدائرة.
(الفهم والتطب )
 .14يح مشكالت حياتية تتضمف معادلة الدائرة( .التفك ر وحل المشكالت)
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المعيار الخامس  :استكمال دراسة االحتمال وتطبيقات عميه 6 - ٪25 ( .درجات)
في نياية دراسة الطالب ليذه الوحدة يجب أف يكوف قاد ار عمي أف :
 .1يتعرؼ مفيوـ التجربة العشوائية ،وفضاخ العينة( .المعرفة)
 .2يكتب فضاخ العينة لبع

التجارب العشوائية( .الفهم والتطب )

 .3يتعرؼ مفيوـ الحدث – الحدث البسيط -الحدث المؤكد – الحدث المستحي ( .المعرفة)
 .4يتعرؼ مفيوـ األحداث المتنافية( .المعرفة)
 .5يتعرؼ العمميات عمى األحداث مث (ا تحاد – التقاطع – الفرؽ – اإلكماؿ)
(الفهم والتطب )
 .6يتعرؼ قانونا دى مورجاف:
(أ) عدـ وقوع أي مف الحدثيف ( عدـ وقوع
(ب) عدـ وقوع الحدثيف معا (عدـ وقوع

(الفهم والتطب )
وعدـ وقوع ب).
أوعدـ وقوع ب) (وقوع أحد الحدثيف عمى األكثر)

 .7يتعرؼ مفيوـ ا حتماؿ.

(المعرفة)

 .8يحسب احتماؿ وقوع أي حدث.

(الفهم والتطب )

يح مسائ تطبيقية باستخداـ مسممات ا حتماؿ.

(التفك ر وحل المشكالت)

.9

 .14يح مشكالت حياتية باستخداـ قوانيف ا حتماؿ.

(التفك ر وحل المشكالت)
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جدول يىاصفاث انىرقت االيتحانيت (تطبيقاث انزياضياث) نهصف انثانً انثانىي فً انزياضياث نهقضى انعهًً
(انفصم اندراصً األول  0217/0216و )

يضتىياث
انتعهى
انًحتىي

انفهــى وانتطبيق
% 66

تذكز % 12
عدد االسئهة
و وىعيتهب

اندرجة
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2
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) سؤال

حم يشكالث
% 06
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و وىعيتهب

مقبل
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مقبل
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2
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4
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6
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مىضىعية
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 )1سؤال

2
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مقبل

()1

4
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مقبل

( )1مفردة مىضىعية
مقبل
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سؤال مقبل

2

11
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( )1مفردة مىضىعية

2
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مقبل

4

2

( )1سؤال مىضىعى

8

8

( )0سؤال مقبل

20
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02

 انىرقة االمتحبوية مكىوة مه خمسة أسئهة األول مىهب اختيبر مه متعدد مكىن مه أرثع مفردات ثـ  8درجبت ،
وأرثعة أسئهة مقبنية كم مىهب مه  8درجبت .
 تصحح انىرقة االمتحبوية مه ( )41درجة ثم تُضرة اندرجة في (  ) 2نهحصىل عهى درجة انطبنت مه( )16درجة.
5

يضتشار انزياضيــاث

رئيش انىحـدة

رئيش انهجنت

رئيش قضى انتطىيز

يديز انًزكز
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