
              

60: عدد األسئلة 

سعسعسعسعسعسع
2515021212000163الضوء و طاقة الكم1
2515121202000163نظرية الكم و الذرة2
2303121301010132التوزيع اإللكرتوين3
2513121301010153تطور اجلدول الدوري احلديث4
2412031201110133تصنيف العناصر5
2313120212010133تدرج خواص العناصر6
2513120312010163تكون األيون7
2303152202010163الروابط األيونية و املركبات األيونية8
2513021202010152صيغ املركبات األيونية9

2412031201010132الروابط الفلزية10
231101010101081الرابطة التسامهية11
2303131201010132تسمية اجلزيئات12
2202240101010112الرتاكيب اجلزيئية13
2312020201011112أشكال اجلزيئات14
2313130102010132الكهروسالبية و القطبية15
2212031202010122أشكال اجلزيئات16
1313120202010132الكهروسالبية و القطبية17
2311020202110112املقصود ابحلساابت الكيميائية18
2513120101010132حساابت املعادالت الكيميائية19
2511110103020132املادة احملددة للتفاعل20
1311020201011102نسبة املردود املئوية21
2313121202010133مقدمة إىل اهليدروكربوانت22
2213131202010133األلكاانت23
2512031101010132األلكينات و األلكاينات24
2413131101010133متشكالت اهليدروكربوانت25
121202010101091اهليدروكربوانت األروماتية26

4993226716631547340225233560

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 الثاني الثانوي 2كيمياء جدول مواصفات مادة 

الــمــوضــــوعـاتم
عدد 

الحصص
مجموع 
األهداف

مجموع 
األسئلة

تركيبتحليل تطبيقفهــــمتذكـــر
مستويات األهداف

تقويم

الفصل الدراسي الثاني- هـ 1443العام الدراسي 

وليد معوض حابوه/ إعداد المعلم  أ 
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األسئلةاألهداف

33560

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 الثاني الثانوي   2كيمياء 

ملخص بحسب األسئلة لجدول مواصفات مادة 

الفصل الثانيللصف الثاني الثانوي  2كيمياء 

نوعية الفقرات االختبارية

عدد 

الفقرات

2055

عدد 
الحصص

مستويات األهداف
مجموع 
األهداف

30

                  صح وخطأ

مجموع 
األسئلة

تقويمتركيبتحليلتطبيقفهــــمتذكـــر

مجموع

مقالياختيار من متعدد

 فقرات10 فقرة10 فقرة 40
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