
              

54: عدد األسئمة 

سعسعسعسعسعسع
1LESSON 4 PAGE 63 Unit 62312120201020122
2LESSON 6 PAGE 66 Unit 62312120101020112
3LESSON 4 PAGE 53 Unit 5231111000101072
4LESSON 6 PAGE 56 Unit 5121111010201082
5LESSON 5 PAGES 18/19 Unit 2231111000100062
6LESSON 2 PAGES 60/61 Unit 62413130303030192
7LESSON 5 PAGES 64/65 Unit 62412011203010132
8LESSON 1 PAGES 2/3 Unit 12311011102020102
9LESSON 5 PAGES 8/9 Unit 12411021102020122
10Unit 5 LESSON 2 PAGES 50/512311061101010132
11LESSON 3 PAGE 52 Unit 5121201010101081
12LESSON 4 PAGE 17 Unit 2121012000101062
13LESSON 7 PAGE 67 Unit 6210103210101082
14LESSON 2 PAGES 4/5 Unit 12411010201011102
15LESSON 1 PAGES 48/49 Unit 52213120212020133
16LESSON 1 PAGES 12/13 Unit 2231211011101093
17LESSON 2 PAGES 14/15 Unit 22312020212020132
18LESSON 3 PAGE 16 Unit 2141200000100071
19LESSON 7 PAGE 21 Unit 21312020101010101
20LESSON 4 PAGE 7 Unit 1231101020111092
21LESSON 5 PAGES 54/55 Unit 5241310010011093
22LESSON 6 PAGE 20 Unit 2241000000110153
23LESSON 1 PAGES 58/59 Unit 62611040313020192
24LESSON 6 PAGE 10 Unit 12212130201030132
25LESSON 7 PAGE 57 Unit 5110101110101061
26LESSON 3 PAGE 6 Unit 1131102010002091
27LESSON 7 PAGE 11 Unit 12314110303030172
28LESSON 3 PAGE 62 Unit 6100000011000011

488225431246736538338228354

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

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

المجموع

للصف الثالث المتوسطاللغه االنجليزية جدول مواصفات مادة 

الــمــوضــــوعـاتم
عدد 

الحصص
مجموع 
األهداف

مجموع 
األسئمة

تركيبتحميل تطبيقفهــــمتذكـــر
مستويات األهداف

تقويم

الفصل الدراسي الثاني- هـ 1443العام الدراسي 

أشرف صفوت زيدان/ إعداد المعمم  أ 

23/02/2022 2 من 1صفحة  مركز القياس والتقويم
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األسئلةاألهداف

28354

الدرجة

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

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

ملخص بحسب األهداف لجدول مواصفات مادة 

الفصل للصف الثالث المتوسط   اللغة االنجليزية

الثاني

ملخص بحسب األسئلة لجدول مواصفات مادة 

الفصل للصف الثالث المتوسط الغه االنجليزية 

الثاني

نوعية الفقرات االختبارية

عدد 

الفقرات

1866

عدد 
الحصص

مستويات األهداف
مجموع 
األهداف

30

                  صح وخطأ

مجموع 
األسئمة

تقويمتركيبتحميلتطبيقفهــــمتذكـــر

مجموع

مقالياختيار من متعدد

 فقرات6 فقرة12 فقرة 36

23/02/2022 2 من 2صفحة  مركز القياس والتقويم


