
              

48: عدد األسئلة 

سعسعسعسعسعسع
1

UNIT 1 LESSON 5  reading p 12/144
31212010100092

2UNIT 1 LESSON 6 P 14/15 

grammer adverbs of manner and 2
514131212010174

3UNIT 2 LESSON 6 P 28/26 

quntifiers with much and many 3
403121101010122

4UNIT 3 LESSON 2 P 34/35 

prepositions and connectors2
402021215110163

5UNIT 3 LESSON 3 P36/37 

language in context2
101010108110131

6UNIT 3 LESSON 5 P 40/41 writing 

a draft paragraph4
514031202011173

7UNIT 4 LESSON 3 P 50/51 

language in context2
722010101010132

8UNIT 2 LESSON 1 P 18/19 

vocabularies on take my advice2
514130201010162

9UNIT 4 LESSON 1 P 46/47 

vocabularies on wishful thinking2
405151204031233

10UNIT 4 LESSON 2 P 48/49 using if 

conditional2
30201111101092

11UNIT 4 LESSON 6 P 56/57 

countable and uncountable nouns2
502120202010141

12UNIT 1 LESSON 1 P.4/5 

vocabularies on common accidents2
812020202010171

13UNIT 2 LESSON 5 P 26/27 writing 

a paragraph2
716150403020272

14UNIT 3 LESSON 6 P 42/43 past 

simple with used to4
534030201010163

15UNIT 1 LESSON 2 P 6/7 reflexive 

pronouns1
312120101010102

16UNIT 2 LESSON 2 P 20/21modal 

auxiliaries and had better2
705141201010202

17UNIT 2 LESSON 3 P 22/23 

language in context2
716040302010231

18UNIT 1 LESSON 3 P 8/9 language 

in context2
827040302010252

19UNIT 1 LESSON 4 P 10/11reading 

comprehension 3
532010101010113

20UNIT 2 LESSON 4 P24/25 reading 

comrehension 2
222020202020122

21UNIT 3 LESSON 1 P 32/33 

vocabularies on you have got mail4
514220101010143

22UNIT 3 LESSON 4 P 38/93 reading 

coprehension 2
312120202020132

5310622731256740346226234748

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

mega goal 1.2للصف األول الثانوي اللغه االنجليزيه جدول مواصفات مادة 

الــمــوضــــوعـاتم
عدد 

الحصص
مجموع 
األهداف

مجموع 
األسئلة

تركيبتحليل تطبيقفهــــمتذكـــر
مستويات األهداف

تقويم

الفصل الدراسي الثاني- هـ 1443العام الدراسي 

محمود أحمد علي/  إعداد المعلم
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48: عدد األسئلة 

سعسعسعسعسعسع

mega goal 1.2للصف األول الثانوي اللغه االنجليزيه جدول مواصفات مادة 

الــمــوضــــوعـاتم
عدد 

الحصص
مجموع 
األهداف

مجموع 
األسئلة

تركيبتحليل تطبيقفهــــمتذكـــر
مستويات األهداف

تقويم

الفصل الدراسي الثاني- هـ 1443العام الدراسي 

محمود أحمد علي/  إعداد المعلم

سعسعسعسعسعسع
5310622731256740346226234748

األسئلةاألهداف

34748

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 للصف األول الثانوي  اللغه االنجليزيه 

الثاني

ملخص بحسب األسئلة لجدول مواصفات مادة 

الفصل للصف األول الثانوي اللغه االنجليزيه 

الثاني

نوعية الفقرات االختبارية

عدد 

الفقرات

12612

عدد 
الحصص

مستويات األهداف
مجموع 
األهداف

30

                  صح وخطأ

مجموع 
األسئلة

تقويمتركيبتحليلتطبيقفهــــمتذكـــر

مجموع

مقالياختيار من متعدد

  فقرة12سؤالين  فقرة12 فقرة 24

2/23/2022 2 من 2صفحة  مركز القياس والتقويم


