
 

              

60: عدد األسئلة 

سعسعسعسعسعسع
4515051711000233االستضاءة 1
41218171311100315الطبيعة املوجية للضوء 2
310003130100081االنعكاس يف املرااي املستوية 3
31516131300000273املرااي الكروية 4
41214141510000254انكسار الضوء 5
310110150710000323العدسات احملدبة واملقعرة 6
31815020611100323تطبيقات العدسات 7
5151122101503110465التداخل 8
2813061500021243احليود9

45100111401021233الشحنة الكهربية 10
31112061100100203القوة الكهربية 11
61421062510011276توليد اجملاالت الكهربية  12
220214100001092تطبيقات اجملاالت الكهربية 13
51522121310111237التيار الكهريب والدوائر الكهربية 14
31517130100100263استخدام الطاقة الكهربية 15
32100310000052الدوائرة الكهربية البسيطة 16
312112110000101254تطبيقات الدوائرة الكهربية 17

601721779108114587878540660

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 

للصف الثالث الثانوي 3الفيزياء : جدول مواصفات مادة 

الــمــوضــــوعـاتم
عدد 

الحصص
مجموع 
األهداف

مجموع 
األسئلة

تركيبتحليل تطبيقفهــــمتذكـــر
مستويات األهداف

تقويم

الفصل الدراسي الثاني- هـ 1443العام الدراسي 

حسن محمد حسن/ إعداد المعلم  أ 

المجموع

22/02/22 2 من 1صفحة 



 

              

60: عدد األسئلة 

سعسعسعسعسعسع

للصف الثالث الثانوي 3الفيزياء : جدول مواصفات مادة 

الــمــوضــــوعـاتم
عدد 

الحصص
مجموع 
األهداف

مجموع 
األسئلة

تركيبتحليل تطبيقفهــــمتذكـــر
مستويات األهداف

تقويم

الفصل الدراسي الثاني- هـ 1443العام الدراسي 

حسن محمد حسن/ إعداد المعلم  أ 

سعسعسعسعسعسع
601721779108114587878540660

األسئلةاألهداف

40660

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 

مجموع 
األهداف

30

                  صح وخطأ

مجموع 
األسئلة

تقويمتركيبتحليلتطبيقفهــــمتذكـــر

مجموع

مقالياختيار من متعدد

 فقرات10 فقرة10 فقرة 40

ملخص بحسب األهداف لجدول مواصفات مادة 

الفصل الثانيللصف الثالث الثانوي   3الفيزياء 

ملخص بحسب األسئلة لجدول مواصفات مادة 

الفصل الثانيللصف الثالث الثانوي  3الفيزياء 

نوعية الفقرات االختبارية

عدد 

الفقرات

2055

عدد 
الحصص

مستويات األهداف

22/02/22 2 من 2صفحة 


