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1Unit 1 Lifestyles Vocabulary5715040302030251

2Unit 1 Lifestyles Grammar5617020301020211

3Unit 2 Life Stories Vocabulary5913020202110192

4Unit 2 Life Stories Grammar5513040304040231

5Unit 3 Traveling Vocabulary4615020201011172

6Unit 3 Traveling Grammar3916130201030242

7Unit 3 Traveling Reading4514051402020212

8Unit 4 Need to Buy? Vocabulary4715031302121224

9Unit 4 Need to Buy? Grammar3313040212020162

3857941129224117220218817

دمحم فتحي حسن فرج. إعداد أاألول انــفــصــم انــدراصـــٍ هـ1442الــعــام الدراسي مدارس الخندق األهلية بالمدينة المنورة 

(1)رقم صفحة عــدد األســـــئــلــة

مجموع 

األهداف
الــمــوضــــوعـات

مجموع 

األسئلة
تحليلتطبيقفهــــم

المتوسطالثالث  للصف اللغة اإلنجليزيةجدول مواصفات مادة اإلدارة العامة للتربية والتعليم  

عدد 

الحصص

المجموع

تقويمتركيبم

مستويـــــــــــــــــــــــــــــات األهـــــــــــــــــــــــداف

تذكـــر
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10Unit 4 Need to Buy? Reading3515120202020182

11Unit 5 Since When? Vocabulary4616120202020202

12Unit 5 Since When? Grammar4514030313011193

13Unit 5 Since When? Reading3715020101110172

14Unit 6 Where It Is? Vocabulary4815041302020242

15Unit 6 Where It Is? Grammar4615020111010162

16Unit 6 Where It Is? Reading4913011202010182

2646733216214213110113215

ثحضت انجدول َجت االنتزاو ثبنعدد انًطهىة فٍ كم يىضىع. عدد األصئهخ فٍ انفصم ثحضت يضتىي األهداف   =  سعدد األهداف فٍ كم يضتىي ،  =  ع  : مالحظات

نتقُش انًقبنُخ األصئهخ تُىضع أٌ وَراعً.  اندرجخ صدس عٍ انًقبنُخ األصئهخ درجبد تقم ال أٌ وَجت انًىضىعُخ األصئهخ إنً ثبإلضبفخ يقبنُخ أصئهخ وضع يٍ ثد وال

فقراد 8 عٍ انًىضىعُخ األصئهخ يٍ َىع أٌ فٍ انفقراد عدد َقم أال َراعً وختبيب . (.... يُبقشخ-  رأٌ إثداء-  تًثُم-  رصى ) االصتطبعخ قدر انعهُب انتفكُر يهبراد

عــدد األســـــئــلــة

تركيب تطبيقفهــــم

 للصف الثالث المتوسطاللغة اإلنجليزيةجدول مواصفات مادة اإلدارة العامة للتربية والتعليم  

دمحم فتحي حسن فرج. إعداد أاألول انــفــصــم انــدراصـــٍ هـ1442الــعــام الدراسي مدارس الخندق األهلية بالمدينة المنورة 

الــمــوضــــوعـات
عدد 

الحصص
تقويم

مستويـــــــــــــــــــــــــــــات األهـــــــــــــــــــــــداف

تحليلتذكـــر

المجموع

(2)رقم صفحة 

م
مجموع 

األهداف

مجموع 

األسئلة
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األسئلةاألهداف

64

فقرح 24

(¼فقرحة 21 و½ ة فقراد3) درجخ 6¾

فقراد 8

(½ة فقراد5و¼ ة فقراد 3) درجخ 3¼

عدد 

الحصص

مجموع 

األهداف

ملخص حبشب نوع األسئلة جلدول 

 اللغة اإلجنليزيةمواصفات مادة 

الفصل  الثالث املتوسط للصف 

األول

عدد 

الحصص

مستويـــــــــــــــــــــــــــــات األهـــــــــــــــــــــــداف

تذكـــر

االخـــتـــجـــبرَــخ انــــفــــقــــراد َـــىعـــُـــخ

تقويمتركيبتحليلفهــــم تطبيق

وخطأ صح يتعدد يٍ اختُبر

دمحم فتحي حسن فرج. إعداد أاألول انــفــصــم انــدراصـــٍ هـ1442الــعــام الدراسي مدارس الخندق األهلية بالمدينة المنورة 
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 للصف الثالث المتوسطاللغة اإلنجليزيةجدول مواصفات مادة اإلدارة العامة للتربية والتعليم  

(3)رقم صفحة عــدد األســـــئــلــة

 اللغة ملخص جدول مواصفات مادة

الثالث للصف اإلجنليزية 

الفصل الدراسي األول املتوسط

جمنوع

مجموع 

األسئلة


