
              

44: عدد األسئلة 

سعسعسعسعسعسع
221211010000062المواطنة1

232211010101093األمانة والصدق2

3523121211010145األثار التاريخية الوطنية3

3523121101010134الضرائب4

410482522121212911الملك عبدالعزيز رحمه هللا 5

4834231212121219توحيد المملكة العربية السعودية6

3523121211010145(فيصل-سعود)ملوك المملكة الملك7

3523121211010145(عبدهللا-فهد-خالد)ملوك المملكة الملك8

2443182810187135929212044

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 

المجموع

للصف السادس األبتدائيالدراسات االجتماعية جدول مواصفات مادة 

الــمــوضــــوعـاتم
عدد 

الحصص
مجموع 
األهداف

مجموع 
األسئلة

تركيبتحليل تطبيقفهــــمتذكـــر
مستويات األهداف

تقويم

الفصل الدراسي الثاني- هـ 1443العام الدراسي 

عمر عقيل/ إعداد المعلم  أ 

24/02/22 2 من 1صفحة  مركز القياس والتقويم



              

44: عدد األسئلة 

سعسعسعسعسعسع

للصف السادس األبتدائيالدراسات االجتماعية جدول مواصفات مادة 

الــمــوضــــوعـاتم
عدد 

الحصص
مجموع 
األهداف

مجموع 
األسئلة

تركيبتحليل تطبيقفهــــمتذكـــر
مستويات األهداف

تقويم

الفصل الدراسي الثاني- هـ 1443العام الدراسي 

عمر عقيل/ إعداد المعلم  أ 

سعسعسعسعسعسع
2443182810187135929212044

األسئلةاألهداف

12044

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 

ملخص بحسب األهداف لجدول مواصفات مادة 

للصف السادس األبتدائي  الدراسات االجتماعية 

الفصل الثاني

ملخص بحسب األسئلة لجدول مواصفات مادة 

للصف السادس األبتدائي الدراسات االجتماعية 

الفصل الثاني

نوعية الفقرات االختبارية

عدد 

الفقرات

كل فقرة بدرجةكل فقرة بنصف درجةكل فقرة بدرجة

عدد 
الحصص

مستويات األهداف
مجموع 
األهداف

40

                  صح وخطأ

مجموع 
األسئلة

تقويمتركيبتحليلتطبيقفهــــمتذكـــر

مجموع

مقالياختيار من متعدد

 فقرات8 فقرة8 فقرة 28

24/02/22 2 من 2صفحة  مركز القياس والتقويم


