
 

              

20: عدد األسئلة 

سعسعسعسعسعسع
1510412282302110369مستندات و مناذج و تقارير األعمال1
101339360201010326الشبكات املتقدمة 2
86282100411010305(Micro.bit)الربجمة بواسطة املايكروبت 3

332992972429141309820

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 

المجموع

( 3-1)جدول مواصفات مادة تقنية رقمية 

الــمــوضــــوعـاتم
عدد 

الحصص
مجموع 
األهداف

مجموع 
األسئلة

تركيبتحليل تطبيقفهــــمتذكـــر
مستويات األهداف

تقويم

الفصل الدراسي الثالث- هـ 1443العام الدراسي 

نوف مبارك السهلي/ إعداد المعلمة  أ 

23/06/22 2 من 1صفحة  مركز القياس والتقويم
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سعسعسعسعسعسع
332992972429141309820

األسئلةاألهداف

9820

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 

ملخص بحسب األهداف لجدول مواصفات مادة  

الفصل الثالثالمتوسط  (3-1)تقنية رقمية 

ملخص بحسب األسئلة لجدول مواصفات تقنية 

الفصل الثالث  (3-1)رقمية 

نوعية الفقرات االختبارية

عدد 

الفقرات

94.51.5

عدد 
الحصص

مستويات األهداف
مجموع 
األهداف

15

                  صح وخطأ

ء تقويمتركيبتحليلتطبيقفهــــمتذكـــر

مجموع

مقالياختيار من متعدد

فقرتان فقرات6 فقرة 12

23/06/22 2 من 2صفحة  مركز القياس والتقويم


