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بحسب الجدول يجب االلتزام بالعدد المطلوب في كل موضوع. عدد األسئلة في الفصل بحسب مستوى األهداف   =  سعدد األهداف في كل مستوى ،  =  ع  : مالحظات

ويراعى أن تُوضع األسئلة المقالية لتقيس. وال بد من وضع أسئلة مقالية باإلضافة إلى األسئلة الموضوعية ويجب أن ال تقل درجات األسئلة المقالية عن سدس الدرجة 

األول الــفــصــل الــدراســـي هـ1443الــعــام الدراسي مدارس الخندق األهلية بالمدينة المنورة 

1عــدد األســـــئــلــة

مجموع 

األهداف
الــمــوضــــوعـات

مجموع 

األسئلة
تحليلتطبيقفهــــم

األول المتوسط للصف العلومجدول مواصفات مادة اإلدارة العامة للتربية والتعليم  

عدد 

الحصص

المجموع

تقويمتركيبم

مستويـــــــــــــــــــــــــــــات األهـــــــــــــــــــــــداف

تذكـــر



 فقرات8وختاما يراعى أال يقل عدد الفقرات في أي نوع من األسئلة الموضوعية عن  . (....مناقشة - إبداء رأي - تمثيل - رسم  )مهارات التفكير العليا قدر االستطاعة 
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األسئلةاألهداف

19440

الدرجة

تقويمتركيب تطبيق
مجموع 

األهداف

2

ملخص حبسب األهداف جلدول مواصفات 

الفصل األول املتوسط  العلوممادة 

األول

مجموع 

األسئلة
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تحليلفهــــمتذكـــر

ملخص بحسب نوع األسئلة لجدول 

األول للصف العلوم مواصفات مادة 

الفصل األولالمتوسط  

عدد 

الحصص

مجموعنـــوعـــيـــة الــــفــــقــــرات االخـــتـــبـــاريــة

مقالي صح وخطأاختيار من متعدد
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