
              

46: عدد األسئلة 

سعسعسعسعسعسع
1Words in Actions21127120000000203
2Talk Time2716131511000224
3Words in Action2617170005020272
4Talk Time2314031000000102
5Rhythms and Listening231202000001182
6Words in Action2315131000000113
7Talk Time3313171106020223
8Phonics3413041007150233
9grammar221212110000073

10phonics251110000000062
11phonics211210000000032
12                 phonics     221110000000032
13Rhythms and Listening   332111000000053
14                Talk Time      2210111301151125
15              listening           221221111000065
16                  words        321110000000032

365918471436811220215218846

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 تُوضع 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 الخامس االبتدائيلغة انجليزية جدول مواصفات مادة 

الــمــوضــــوعـاتم
عدد 

الحصص
مجموع 
األهداف

مجموع 
األسئلة

تركيبتحليل تطبيقفهــــمتذكـــر
مستويات األهداف

تقويم

الفصل الدراسي الثاني- هـ 1443العام الدراسي 

احمد يسري محمود دمحم- اعداد  

2/24/2022 2 من 1صفحة  مركز القياس والتقويم
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األسئلةاألهداف

18846

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 تُوضع 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 

الفصل الثانيللصف الخامس  لغة انجليزية 

ملخص بحسب األسئلة لجدول مواصفات مادة 

الفصل الثانيللصف الخامس الرياضيات 

نوعية الفقرات االختبارية

عدد 

الفقرات

2145

عدد 
الحصص

مستويات األهداف
مجموع 
األهداف

30

                  صح وخطأ

مجموع 
األسئلة

تقويمتركيبتحليلتطبيقفهــــمتذكـــر

مجموع

مقالياختيار من متعدد

 فقرات10 فقرة8 فقرة 28

2/24/2022 2 من 2صفحة  مركز القياس والتقويم


