
              

55: عدد األسئلة 

سعسعسعسعسعسع
4814141212020224نص األفعال تسبق األقوال1
4715121212020204الجر بحرف الجر2
74714141312010214بئر الدمام رقم 3
3614121202120184التاء المفتوحة والمربوطة4
3615040312011213النداء5
4615131201111185الحروف الناسخة6
2614120212020183خط الرقعة7
3615131212010194نص مجتمعان8
3414121201010143نص رسالة أم9

4814141212020224نص لمن تبتسم الحياة10
4513131212020174الضمائر11
3615141302120224التاء المفتوحة والمربوطة12
4715131301110204الجمع السالم بنوعيه وجمع التكسير13
3815131212011215نص من أجل عينيك يا وطني14

4890146213431232925421327355

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 األول المتوسطلغتي الخالدة جدول مواصفات مادة 

الــمــوضــــوعـاتم
عدد 

الحصص
مجموع 
األهداف

مجموع 
األسئلة

تركيبتحليل تطبيقفهــــمتذكـــر
مستويات األهداف

تقويم

الفصل الدراسي الثاني- هـ 1443العام الدراسي 

كمال محمود/ إعداد المعلم  أ 

المجموع
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سعسعسعسعسعسع

للصف األول المتوسطلغتي الخالدة جدول مواصفات مادة 

الــمــوضــــوعـاتم
عدد 

الحصص
مجموع 
األهداف

مجموع 
األسئلة

تركيبتحليل تطبيقفهــــمتذكـــر
مستويات األهداف

تقويم

الفصل الدراسي الثاني- هـ 1443العام الدراسي 

كمال محمود/ إعداد المعلم  أ 

سعسعسعسعسعسع
4890146213431232925421327355

األسئلةاألهداف

27355

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

40

                  صح وخطأ

مجموع 
األسئلة

تقويمتركيبتحليلتطبيقفهــــمتذكـــر

مجموع

مقالياختيار من متعدد

 فقرات7 فقرة12 فقرة 36

ملخص بحسب األهداف لجدول مواصفات مادة 

الفصل الثانيللصف األول المتوسط  لغتي الخالدة 

ملخص بحسب األسئلة لجدول مواصفات مادة 

الفصل الثانيللصف األول المتوسط لغتي الخالدة 

نوعية الفقرات االختبارية

عدد 

الفقرات

2767

عدد 
الحصص

مستويات األهداف
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