



              

55: عدد األسئلة 

سعسعسعسعسعسع
81139250201010295(آيات من سورة لقمان  )الفهم القرائي 1
8625131101010174(عمر بن الخطاب رضي هللا عنه  )التحليل األدبي 2
6613131101120164(رسم الهمزة المتطرفة  )الرسم اإلمالئي 3
6523121101010134(رسم الحروف س، ش،ص،ض في خط الرقعة  )الرسم الكتابي 4
6624121102010164(األفعال الصحيحة والمعتلة  )الصنف اللغوي 5
6625141201020204(التوكيد  )األسلوب اللغوي 6
8825140202011224(المفعول به  )الوظيفة النحوية 7
8827151303020284(قبلة المسلمين  ): الفهم القرائي 8
8828151402020294(يابلدي الحرام  ): التحليل األدبي 9
6514140313030223(الهمزة الممدودة  ): الرسم اإلمالئي 10
6413131202010153(رسم الطاء والظاء بخط الرقعة  ): الرسم الكتابي 11
6413231201020154(األفعال الخمسة  ): الصنف اللغوي 12
6625141202010204(التمني  ): األسلوب اللغوي 13
8815151102011224(المفعول المطلق  ): الوظيفة النحوية 14

9691246916521127124121228455

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

الثاني المتوسطللصف لغتي الخالدة جدول مواصفات مادة 

الــمــوضــــوعـاتم
عدد 

الحصص
مجموع 
األهداف

مجموع 
األسئلة

تركيبتحليل تطبيقفهــــمتذكـــر
مستويات األهداف

تقويم

الفصل الدراسي الثاني- هـ 1443العام الدراسي 

أحمد رشاد/ إعداد المعلم  أ 
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الــمــوضــــوعـاتم
عدد 

الحصص
مجموع 
األهداف

مجموع 
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تركيبتحليل تطبيقفهــــمتذكـــر
مستويات األهداف
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الفصل الدراسي الثاني- هـ 1443العام الدراسي 

أحمد رشاد/ إعداد المعلم  أ 

سعسعسعسعسعسع
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األسئلةاألهداف

28455

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 

 األهدافملخص بحسب 

 لغتي الخالدة لجدول مواصفات مادة 

للصف الثاني المتوسط 

الفصل الثاني

 األسئلةملخص بحسب 

لغتي الخالدة لجدول مواصفات مادة 

للصف الثاني المتوسط 

الفصل الثاني

نوعية الفقرات االختبارية

عدد 

الفقرات

2767

عدد 
الحصص

مستويات األهداف
مجموع 
األهداف

40

                  صح وخطأ

مجموع 
األسئلة

تقويمتركيبتحليلتطبيقفهــــمتذكـــر

مجموع

مقالياختيار من متعدد

 فقرة 36

لكل فقرة ثالث أرباع درجة

 فقرة12

نصف درجة لكل فقرة

 فقرات7

درجة واحدة لكل فقرة
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