
 

              

20: عدد األسئلة 

سعسعسعسعسعسع
6826221202010215مفهوم مصادر املعلومات االلكرتونية 1
4813131101000163أهم آليات البحث اجليد 2
4516130211010183تقييم مصادر املعلومات على شبكة االنرتنت3
5624140200020183خدمات االنرتنت4
3726241101110206تبادل املعلومات و االشرتاك يف املصادر 5

223482571638151509320

حبسب اجلدول جيب االلتزام ابلعدد املطلوب يف كل موضوع. عدد األسئلة يف الفصل حبسب مستوى األهداف   =  سعدد األهداف يف كل مستوى ،  =  ع:   مالحظات
ويراعى أن ُتوضع األسئلة املقالية لتقيس. وال بد من وضع أسئلة مقالية ابإلضافة إىل األسئلة املوضوعية وجيب أن ال تقل درجات األسئلة املقالية عن سدس الدرجة 

 فقرات8وختاما يراعى أال يقل عدد الفقرات يف أي نوع من األسئلة املوضوعية عن  . (....مناقشة - إبداء رأي - متثيل - رسم  )مهارات التفكري العليا قدر االستطاعة 

للصف الثالث المتوسطالحاسب األلي و تقنية المعلومات  جدول مواصفات مادة 

الــمــوضــــوعـاتم
عدد 

الحصص
مجموع 
األهداف

مجموع 
األسئلة

تركيبتحليل تطبيقفهــــمتذكـــر
مستويات األهداف

تقويم

الفصل الدراسي الثالث- هـ 1443العام الدراسي 

نوف مبارك السهلي/ إعداد المعلمة  أ 

المجموع
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للصف الثالث المتوسطالحاسب األلي و تقنية المعلومات  جدول مواصفات مادة 

الــمــوضــــوعـاتم
عدد 

الحصص
مجموع 
األهداف

مجموع 
األسئلة

تركيبتحليل تطبيقفهــــمتذكـــر
مستويات األهداف

تقويم

الفصل الدراسي الثالث- هـ 1443العام الدراسي 

نوف مبارك السهلي/ إعداد المعلمة  أ 

سعسعسعسعسعسع
223482571638151509320

األسئلةاألهداف

9320

الدرجة

حبسب اجلدول جيب االلتزام ابلعدد املطلوب يف كل موضوع. عدد األسئلة يف الفصل حبسب مستوى األهداف   =  سعدد األهداف يف كل مستوى ،  =  ع:   مالحظات
ويراعى أن ُتوضع األسئلة املقالية لتقيس. وال بد من وضع أسئلة مقالية ابإلضافة إىل األسئلة املوضوعية وجيب أن ال تقل درجات األسئلة املقالية عن سدس الدرجة 

 فقرات8وختاما يراعى أال يقل عدد الفقرات يف أي نوع من األسئلة املوضوعية عن  . (....مناقشة - إبداء رأي - متثيل - رسم  )مهارات التفكري العليا قدر االستطاعة 

مجموع 
األهداف

15

                  صح وخطأ

ء تقويمتركيبتحليلتطبيقفهــــمتذكـــر

مجموع

مقالياختيار من متعدد

فقرتان فقرات6 فقرة 12

ملخص بحسب األهداف لجدول مواصفات مادة 

للصف الثالث  الحاسب اآللي و تقنية المعلومات 

الفصل الثالثالمتوسط 

ملخص بحسب األسئلة لجدول مواصفات مادة 

للصف الثالث الحاسب اآللي و تقنية المعلومات  

الفصل الثالثالمتوسط 

نوعية الفقرات االختبارية

عدد 

الفقرات

94.51.5

عدد 
الحصص

مستويات األهداف
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