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3511020600010151االستضاءة1

521103140000102الطبيعة الموجية2

3
االنعكاس عن المرايا 

4212030300100102المستوية

4114051101011133المرايا الكروية4

5313011401100123انكسار الضوء5

3612010201000121العدسات المحدبة والمقعرة6

621401100101193تطبيقات العدسات7

4512120200000112التداخل8

5213150302000152الحيود9

3928922224250220010719

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

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

 الصف الثاني الثانوي3جدول مواصفات مادة فيزياء اإلدارة العامة للتربية والتعليم  

عدد 

الحصص

المجموع

تقويمتركيبم

مستويـــــــــــــــــــــــــــــات األهـــــــــــــــــــــــداف

تذكـــر

حسن محمد حسن . إعداد أاألول الــفــصــل الــدراســـي هـ1442الــعــام الدراسي مدارس الخندق األهلية بالمدينة المنورة 

(1)رقم صفحة عــدد األســـــئــلــة

مجموع 

األهداف
الــمــوضــــوعـات

مجموع 

األسئلة
تحليلتطبيقفهــــم



فقرات 8 عن الموضوعية األسئلة من نوع أي في الفقرات عدد يقل أال يراعى وختاما . (.... مناقشة-  رأي إبداء-  تمثيل-  رسم ) االستطاعة قدر العليا التفكير مهارات
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4411000303111123الشحنة الكهربية10

4113020212000102القوة الكهربائية11

12
توليد المجاالت 

4415120313100174الكهربائيةوقياسها

5714110000011133تطبيقات المجاالت الكهربائية13

14
التيار الكهربائي والدوائر 

781530101000181الكهربائية

452002000000072استخدام الطاقة الكهربائية15

5614010000011122الدوائر الكهربائية البسيطة16

5303010212100112تطبيقات الدوائر الكهربائية17

3712000111010122ادوات السالمة الكهربية18

41459272120541234311221
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مجموع 

األهداف

مجموع 

األسئلة
تحليلتذكـــر
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عــدد األســـــئــلــة

تركيب تقويمتطبيقفهــــم الــمــوضــــوعـات

المجموع

(2)رقم صفحة 

م
عدد 

الحصص
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8073184941443041454321940

األسئلةاألهداف

21940

الدرجة

تركيب

5

فقرة  
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(3)رقم صفحة 

جمموع

مجموع 

األسئلة

مجموع 

األهداف
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عــدد األســـــئــلــة

تحليلفهــــم تطبيق

ملخص حبسب نوع األسئلة جلدول 

 3مواصفات مادة فيزياء 

األولالفصل 

وخطأ صحمتعدد من اختيار

ملخص حبسب األهداف جلدول 

الفصل  ا3ا فيزياء مواصفات مادة 

األول

فقرة  
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 عدد

الحصص

االخـــتـــبـــاريــة الــــفــــقــــرات نـــوعـــيـــة

 

 

عدد 

الحصص
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تقويمتذكـــر


