
 

              

40:عدد األسئلة 

سعسعسعسعسعسع
النباتات  ( 1 - 5 )الدرس - النباتات  - 9الفصل 1

9471523100210000204 - 88الالبذرية من صفحة 
النباتات  - ( 2 - 5 )الدرس - النباتات  - 9الفصل 2

103628412100200000425 إلى 95البذرية من صفحة 
 - 1الدرس - موارد البيئة و حمايتها  - 10الفصل 3

12451635100000000214- 114من - موارد البيئة 
 - 2الدرس - موارد البيئة و حمايتها  - 10الفصل 4

137730313200000000435 - 125- التلوث و حماية البيئة 
-11الفصل- الطاقة الحرارية والموجات  - 6الوحدة 5

33112230000000183-درجة الحرارة  - ( 1 - 6 )الدرس -  درجة الحرارة 
الفصل - الطاقة الحرارية و الموجات  - 6الوحدة 6

340310000000071المحركات و الثالجات من صفحة  - 3الدرس  - 11
18352232081000000324 الي صفحة 176الموجات من صفحة 7
18846113231000000224 الي صفحة 184موجات الصوت من صفحة 8
195520223331000000466 إلى صفحة 189الضوء من صفحة 9
الفصل - الطاقة الحرارية والموجات  - 6الوحدة 10

414214200000000284 إلى 156من - انتقال الحرارة  - 2الدرس  - 11
49158211001517341000027940

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 

للصف الثاني المتوسطالعلوم : جدول مواصفات مادة 

الــمــوضــــوعـاتم
عدد 

الحصص
مجموع 
األهداف

مجموع 
األسئلة

تركيبتحليل تطبيقفهــــمتذكـــر
مستويات األهداف

تقويم

الفصل الدراسي الثالث- هـ 1443العام الدراسي 

هند الحيسوني/ إعداد المعلم  أ 

المجموع

20/06/22 2 من 1صفحة  مركز القياس والتقويم



 

              

40:عدد األسئلة 

للصف الثاني المتوسطالعلوم : جدول مواصفات مادة 

الفصل الدراسي الثالث- هـ 1443العام الدراسي 

هند الحيسوني/ إعداد المعلم  أ 

سعسعسعسعسعسع
49158211001517341000027940

األسئلةاألهداف

27940

الدرجة

مجموع 
األهداف

40

                  صح وخطأ

مجموع 
األسئلة

تقويمتركيبتحليلتطبيقفهــــمتذكـــر

مجموع

مقالياختيار من متعدد

 فقرات6 فقرة12 فقرة 28

ملخص بحسب األهداف لجدول مواصفات مادة 

الفصل الثالثللصف الثاني المتوسط   العلوم

ملخص بحسب األسئلة لجدول مواصفات مادة 

الفصل الثالثللصف الثاني المتوسط العلوم 

نوعية الفقرات االختبارية

عدد 

الفقرات

2866

عدد 
الحصص

مستويات األهداف

20/06/22 2 من 2صفحة  مركز القياس والتقويم


