
              

46: ػدد األصئهة 

سعسعسعسعسعسع

1
Unit1 -Lesson 3 - Reading and Writing 

p.6-7231311000100082

2
Unit1 -Lesson 4 - Phonics p.8-9 

Phonics221211010100072

3
Unit two - Lesson 1- Finding out time 

p.10-11221202100101082

4
Unit 2 lesson 3 - Reading and writing 

p.14-15 Vocabulary220212100100072

5
Unit 2 - Lesson 2 - grammar in actions 

p.12-13 Grammar220311000210082

6Lesson 4 phonics p.40-41 vocabulary231212100101093

7
Lesson 1- Finding out time - p.42-43 

Vocabulary3413131210031155

8
Lesson 3- Rhythms and reading - 46-

47 Vocabulary & Grammar221211000101072

9
Unit1 -Lesson 2 -grammar in actions 

p.4-5231200000210072

10Finding out time Vocabulary- p.34-35221203110000082

11
Lesson 2 Grammar in action p.36-37 

Grammar3413131002131155

12
Lesson 2- Grammar in action p.44-45 

Grammar3314131312110165

13
Lesson 4- Phonics p.48-49 Phonics & 

spellings221311010000072

14
Lesson 3 Rhythms and reading p.38-

39 spellings3413131310021155

15
Unit 2 Lesson 4 - Phonics p.16-17 

Phonics & Spelling221312100100083

16
Unit1 -Lesson 1 - Finding out time p.2-

3 Grammar221212010100082

364214411330912316412315346

ثحضت انجدول َجت االنتزاو ثبنؼدد انًطهىة فٍ كم يىضىع. ػدد األصئهة فٍ انفصم ثحضت يضتىي األهداف   =  سػدد األهداف فٍ كم يضتىي ،  =  ع:   يالحظبت

وَزاػً أٌ تُىضغ األصئهة انًقبنُة نتقُش. وال ثد يٍ وضغ أصئهة يقبنُة ثبإلضبفة إنً األصئهة انًىضىػُة وَجت أٌ ال تقم درجبت األصئهة انًقبنُة ػٍ صدس اندرجة 

 فقزات8وختبيب َزاػً أال َقم ػدد انفقزات فٍ أٌ َىع يٍ األصئهة انًىضىػُة ػٍ  . (....يُبقشة - إثداء رأٌ - تًثُم - رصى  )يهبرات انتفكُز انؼهُب قدر االصتطبػة 

للصف السادس االبتدائيلغة انجليزية جدول مواصفات مادة 

انــًــىضــــىػـبتم
ػدد 

انحصص

يجًىع 

األهداف

يجًىع 

األصئهة
تزكُتتحهُم تطجُقفهــــىتذكـــز

يضتىَبت األهداف

تقىَى

الفصل الدراسي الثاني- هـ 1443العام الدراسي 

كزَى غالة/ إػداد انًؼهى  أ 

المجموع

2/23/22 2 من 1صفحة  مركز القياس والتقويم



              

46: ػدد األصئهة 

سعسعسعسعسعسع

للصف السادس االبتدائيلغة انجليزية جدول مواصفات مادة 

انــًــىضــــىػـبتم
ػدد 

انحصص

يجًىع 

األهداف

يجًىع 

األصئهة
تزكُتتحهُم تطجُقفهــــىتذكـــز

يضتىَبت األهداف

تقىَى

الفصل الدراسي الثاني- هـ 1443العام الدراسي 

كزَى غالة/ إػداد انًؼهى  أ 

سعسعسعسعسعسع

364214411330912316412315346

األسئلةاألهداف

15346

الدرجة

ثحضت انجدول َجت االنتزاو ثبنؼدد انًطهىة فٍ كم يىضىع. ػدد األصئهة فٍ انفصم ثحضت يضتىي األهداف   =  سػدد األهداف فٍ كم يضتىي ،  =  ع:   يالحظبت

وَزاػً أٌ تُىضغ األصئهة انًقبنُة نتقُش. وال ثد يٍ وضغ أصئهة يقبنُة ثبإلضبفة إنً األصئهة انًىضىػُة وَجت أٌ ال تقم درجبت األصئهة انًقبنُة ػٍ صدس اندرجة 

 فقزات8وختبيب َزاػً أال َقم ػدد انفقزات فٍ أٌ َىع يٍ األصئهة انًىضىػُة ػٍ  . (....يُبقشة - إثداء رأٌ - تًثُم - رصى  )يهبرات انتفكُز انؼهُب قدر االصتطبػة 

يجًىع 

األهداف

30

                  صح وخطأ

يجًىع 

األصئهة
تقىَىتزكُتتحهُمتطجُقفهــــىتذكـــز

مجموع

مقالياختيار من متعدد

 فقرات10 فقرة8 فقرة 28

ملخص بحسب األهداف لجدول مواصفات مادة 

الفصل الثانيللصف السادس  لغة انجليزية 

ملخص بحسب األسئلة لجدول مواصفات مادة 

الفصل الثانيللصف السادس الرياضيات 

َىػُة انفقزات االختجبرَة

عدد 

الفقرات

2145

ػدد 

انحصص

يضتىَبت األهداف
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