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سعسعسعسعسعسع

1
المخلوقات الحٌة وعالقاتها 

المتبادلة
5717161202000243

5816150212010243انتقال الطاقة فً النظام البٌئ2ً

5717161202000243تدوٌر المواد3

5915151202000243علم بٌئة المجتمعات الحٌوٌة4

5817140302011243المناطق الحٌوٌة البرٌة5

5717161202000243االنظمة البٌئٌة المائٌة6

51016161101000243دٌنامٌكٌة الجماعة الحٌوٌة7

51515121200000243(السكانٌة)الجماعة البشرٌة 8

5817160201100243التنوع الحٌوي9

457995794661811412121627

ثحضت انجدول َجت االنتزاو ثبنعدد انًطهىة فٍ كم يىضىع. عدد األصئهخ فٍ انفصم ثحضت يضتىي األهداف   =  سعدد األهداف فٍ كم يضتىي ،  =  ع  : مالحظات

وَراعً أٌ تُىضع األصئهخ انًقبنُخ نتقُش. وال ثد يٍ وضع أصئهخ يقبنُخ ثبإلضبفخ إنً األصئهخ انًىضىعُخ وَجت أٌ ال تقم درجبد األصئهخ انًقبنُخ عٍ صدس اندرجخ 

 فقراد8وختبيب َراعً أال َقم عدد انفقراد فٍ أٌ َىع يٍ األصئهخ انًىضىعُخ عٍ  . (....يُبقشخ - إثداء رأٌ - تًثُم - رصى  )يهبراد انتفكُر انعهُب قدر االصتطبعخ 

األول انــفــصــم انــدراصـــٍ هـ1442الــعــام الدراسً مدارس الخندق األهلٌة بالمدٌنة المنورة 

1عــدد األســـــئــلــة

مجموع 

األهداف
الــمــوضــــوعـات

مجموع 

األسئلة
تحلٌلتطبٌقفهــــم

الثانويالثانً للصف  علم البٌئةجدول مواصفات مادة اإلدارة العامة للتربٌة والتعلٌم  

عدد 

الحصص

المجموع

تقوٌمتركٌبم

مستوٌـــــــــــــــــــــــــــــات األهـــــــــــــــــــــــداف

تذكـــر



سعسعسعسعسعسع

5717161202000243اخطار تواجه التنوع الحٌوي10

5816161202000243المحافظة على التنوع الحٌوي11

5715181202000243السلوكات االساسٌة12

51026161201000254السلوكات البٌئٌة13

203252442648070009713

ثحضت انجدول َجت االنتزاو ثبنعدد انًطهىة فٍ كم يىضىع. عدد األصئهخ فٍ انفصم ثحضت يضتىي األهداف   =  سعدد األهداف فٍ كم يضتىي ،  =  ع  : مالحظات

وَراعً أٌ تُىضع األصئهخ انًقبنُخ نتقُش. وال ثد يٍ وضع أصئهخ يقبنُخ ثبإلضبفخ إنً األصئهخ انًىضىعُخ وَجت أٌ ال تقم درجبد األصئهخ انًقبنُخ عٍ صدس اندرجخ 

 فقراد8وختبيب َراعً أال َقم عدد انفقراد فٍ أٌ َىع يٍ األصئهخ انًىضىعُخ عٍ  . (....يُبقشخ - إثداء رأٌ - تًثُم - رصى  )يهبراد انتفكُر انعهُب قدر االصتطبعخ 

سعسعسعسعسعسع

6511114811372102613112131340

األسئلةاألهداف

31340

ملخص حبسب األسئلة جلدول 

 عله البيئة  مواصفات مادة 

الفصل األولالثاني الثانوي 

عدد 

الحصص

جمنوعَـــىعـــُـــخ انــــفــــقــــراد االخـــتـــجـــبرَــخ

صح وخطأاختُبر يٍ يتعدد

 فقرح10 فقرح30

20 درجبد5درجخ 15

ملخص حبسب األهداف جلدول 

 عله البيئةمواصفات مادة 

الفصل األولالثاني الثانوي 

عدد 

الحصص

مستوٌـــــــــــــــــــــــــــــات األهـــــــــــــــــــــــداف

مجموع 

األهداف

مجموع 

األسئلة
تقوٌمتركٌبتحلٌلتطبٌقفهــــمتذكـــر

تقوٌمتركٌبتحلٌلتطبٌقفهــــم الــمــوضــــوعـاتم
عدد 

الحصص

مستوٌـــــــــــــــــــــــــــــات األهـــــــــــــــــــــــداف

مجموع 

األهداف

مجموع 

األسئلة
تذكـــر

المجموع






















































































































































































































































