
              

55: عدد األسئلة 

سعسعسعسعسعسع
211211010100062(الخفعٍل)اللغىي األسلىة1

2
 الىظٍفت( واسدهبر أمه ) الثبلثت الىحذة

211111010110053 واسخىخبج حهٍئت( المسخثىى ) الىحىٌت

3
 الىظٍفت( واسدهبر أمه ) الثبلثت الىحذة

211111100101053 وحطبٍك ححلٍل( المسخثىى ) الىحىٌت

4
 (الخٍزٌت مسك) المزائً الفهم وص

22:26211111110100053مه(لعبٌبالعمل)الزابعت الىحذة

60:63411211110111175اص والمكبن الشمبن أسمبء 5

67:74421212111111095ص مه الزابعت الىحذة (الىعج )ا6

211111110100053المببلغت صٍغ )  واسدهبر أمه )7

خطب المفصىلت الكلمبث بعط رسم )8 )210111111000043

64:66311111101101154ص مه ء االسخثىب 9

311001111111064(مخألك وحبظز عزٌك مبض)الفهم 10

211111010000042أفكز(مخألك وحبظز عزٌك مبض) الفهم 11

12
 لزسم( واسدهبر أمه ) الثبلثت الىحذة

210111110000042 ( خطب المىصىلت الكلمبث) اإلمالئً

101100000000011(الزلعت بخػ جمل رسم ) الكخببً الزسم13

14
 الخحلٍل ( واسدهبر أمه ) الثبلثت الىحذة

311111111101064أحذوق ، أفهم(األمه ظىء) أدبً الخحلٍل

421211011111185مخىاكل عبغل: األدبً الخحلٍل15

211111010000042(ظىءاألمه)ألدبً الخحلٍل( اسدهبر أمه 16

17
 (الخٍزٌت مسك) المزائً الفهم وص

27:30311111110110063مه(لعبٌبالعمل)الزابعت الىحذة

110110000000021(الهبء حزف رسم) الكخببً الزسم18

44191521161711146126739255

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 تُوضع 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 المتوسطلغتي الخالدة جدول مواصفات مادة 

الــمــوضــــوعـاتم
عدد 

الحصص
مجموع 
األهداف

مجموع 
األسئلة

تركيبتحليل تطبيقفهــــمتذكـــر
مستويات األهداف

تقويم

الفصل الدراسي الثاني- هـ 1443العام الدراسي 

أحمد سعد السنباطي/ إعداد المعلم  أ 

المجموع
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األسئلةاألهداف

9255

الدرجة
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مجموع 
األهداف

40

                  صح وخطأ

مجموع 
األسئلة

تقويمتركيبتحليلتطبيقفهــــمتذكـــر

مجموع

مقالياختيار من متعدد

 فقرات7 فقرة12 فقرة 36

ملخص بحسب األهداف لجدول مواصفات مادة 

الفصل الثانيللصف الثالث المتوسط  لغتي الخالدة

ملخص بحسب األسئلة لجدول مواصفات مادة 

الفصل الثانيللصف الثالث المتوسط لغتي الخالدة 

نوعية الفقرات االختبارية

عدد 

الفقرات

2767

عدد 
الحصص
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