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2601010004100121اسلوب العلم1

31021000204100172حل المشكالت بطريقة علمية2

62214151310010356المحايل والذائبية3

41213120104100223المحاليل الحمضية والمحاليل القاعدية4

625115320100010445المادة5

526317300310000465الحرارة وتحوالت المادة6

417217340300020434سلوك الموائع7

56100274103100374ما الطاقة ؟8

55115300000000204تحوالت الطاقة9

401291273144151421544027634

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

وَراعً أٌ تُىضع األصئهة انًقبنُة نتقُش. وال ثد يٍ وضع أصئهة يقبنُة ثبإلضبفة إنً األصئهة انًىضىعُة وَجت أٌ ال تقم درجبت األصئهة انًقبنُة عٍ صدس اندرجة 

 فقرات8وختبيب َراعً أال َقم عدد انفقرات فٍ أٌ َىع يٍ األصئهة انًىضىعُة عٍ  . (....يُبقشة - إثداء رأٌ - تًثُم - رصى  )يهبرات انتفكُر انعهُب قدر االصتطبعة 
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69110462242110615جهاز الدوران10

519140151321010434المناعه والمرض11

62746110201010385الجهاز الهضمي والمواد الغذائية12

617150121221000376جهازا التنفس واالخراج13

2372716174498513017920

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

وَراعً أٌ تُىضع األصئهة انًقبنُة نتقُش. وال ثد يٍ وضع أصئهة يقبنُة ثبإلضبفة إنً األصئهة انًىضىعُة وَجت أٌ ال تقم درجبت األصئهة انًقبنُة عٍ صدس اندرجة 

 فقرات8وختبيب َراعً أال َقم عدد انفقرات فٍ أٌ َىع يٍ األصئهة انًىضىعُة عٍ  . (....يُبقشة - إثداء رأٌ - تًثُم - رصى  )يهبرات انتفكُر انعهُب قدر االصتطبعة 

الثاني المتوسط للصف العلومجدول مواصفات مادة اإلدارة العبهة للرتبية والتعلين  

دمحم خليفة. إعداد أ1 الفصل الدراسي هـ1441 - 40العبم الدراسي هدارس اخلندق األهلية ببملدينة املنورة 

(2)صفحة رقم 

تزكيبم تطبيقفهــــم

الثاني المتوسطجدول مواصفات مادة علوم للصف اإلدارة العبهة للرتبية والتعلين  

تقويم

عدد 

الحصص

المجموع

تقويمتزكيبتحليلتطبيقفهــــم

مستويـــــــــــــــــــــــــــــبث األهـــــــــــــــــــــــداف

تذكـــز

دمحم خليفة. إعداد أ1 الفصل الدراسي هـ1441 - 40العبم الدراسي هدارس اخلندق األهلية ببملدينة املنورة 

(1)صفحة رقم عدد األسئلة

مجموع 

األهداف
مجموع املوضوعبتم

األسئلت

تحليل

الثاني المتوسط للصف العلومجدول مواصفات مادة اإلدارة العبهة للرتبية والتعلين  

دمحم خليفة. إعداد أ1 الفصل الدراسي هـ1441 - 40العبم الدراسي هدارس اخلندق األهلية ببملدينة املنورة 

عدد األسئلة

المجموع

عدد املوضوعبت

الحصص

مستويـــــــــــــــــــــــــــــبث األهـــــــــــــــــــــــداف
مجموع 

األهداف

مجموع 

األسئلت
تذكـــز
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63201198915115923102057045554

األسئلةاألهداف

45554

الدرجت

(3)صفحة رقم عدد األسئلة

ملخص بحسب األهداف لجدول 

 للصف العلوممواصفات مادة 

األولالفصل الثاني المتوسط 

مجموع

( لكل فقزة0,5)  درجة20

عدد 

الحصص

مستويـــــــــــــــــــــــــــــبث األهـــــــــــــــــــــــداف

تذكـــز

عدد 

الحصص

َـــىعـــُـــة انــــفــــقــــرات االخـــتـــجـــبرَــة

مجموع 

األسئلة
تقويمتزكيبتحليلتطبيقفهــــم

مجموع 

األهداف

 درجة30

ملخص بحسب نوع األسئلة 

 العلوملجدول مواصفات مادة 

 الثاني المتوسط  للصف 

األولالفصل 

يقبنٍ فقرات صح وخطأاختُبر يٍ يتعدد

 فقزاث6 فقزاث408

( لكل فقزة1)  درجبت6 (لكل فقزة 0,5)  درجبت4




