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سعسعسعسعسعسع

2516151100000173الضوء و الطاقة1

2315120100000112نظرية الكم و الذرة2
2516052100000173التوزيع اإللكتروني3

2516110001000132تطور الجدول الدوري الحديث4
320222000100072تصنيف العناصر5
3707150011010212تدرج خواص العناصر6
210222000001062تكون األيون7
2505160001010181الروابط و المركبات األيونية8
2403052000000122صيغ المركبات األيونية و أسماؤها9

10
الروابط الفلزية و خواص الفلزات

2203140101010121
25010170101000241الرابطة التساهمية11
3203052001010122تسمية الجزيئات12

بحسب الجدول يجب االلتزام بالعدد المطلوب في كل موضوع. عدد األسئلة في الفصل بحسب مستوى األهداف   =  سعدد األهداف في كل مستوى ،  =  ع  : مالحظات

ويراعى أن تُوضع األسئلة المقالية لتقيس. وال بد من وضع أسئلة مقالية باإلضافة إلى األسئلة الموضوعية ويجب أن ال تقل درجات األسئلة المقالية عن سدس الدرجة 
 فقرات8وختاما يراعى أال يقل عدد الفقرات في أي نوع من األسئلة الموضوعية عن  . (....مناقشة - إبداء رأي - تمثيل - رسم  )مهارات التفكير العليا قدر االستطاعة 
 فقرات8وختاما يراعى أال يقل عدد الفقرات في أي نوع من األسئلة الموضوعية عن  . (....مناقشة - إبداء رأي - تمثيل - رسم  )مهارات التفكير العليا قدر االستطاعة 

عفاف عويض الحربي  . إعداد أاألول الــفــصــل الــدراســـي هـ1443الــعــام الدراسي مدارس الخندق األهلية بالمدينة المنورة 

(1)رقم صفحة عــدد األســـــئــلــة

مجموع 

األهداف
الــمــوضــــوعـات

مجموع 

األسئلة
تحليلتطبيقفهــــم

الثانويالثاني للصف  2كيمياء جدول مواصفات مادة اإلدارة العامة للتربية والتعليم  

عدد 

الحصص
تقويمتركيبم

مستويـــــــــــــــــــــــــــــات األهـــــــــــــــــــــــداف

تذكـــر
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2404171101000172التراكيب الجزيئية13

3306131100000132أشكال الجزيئات14
2406151000000152الكهروسالبية و القطبية15
2212041101000102المقصود بالحسابات الكيميائية16

17
الحسابات الكيميائية و المعادالت 

الكيميائية
310202100000051

220224000000082المادة المحددة للتفاعل18

310202100000051نسبة المردود المئوية19

2515140000000142مقدمة إلى الهيدروكربونات20

2608191000000232األلكانات21
2608142000000183األلكينات و األلكاينات22
3606220000000142متشكالت الهيدروكربونات23
2403021110000102الهيدروكربونات األروماتية24

5590611221971792905032246

تقويمتركيبتحليلتطبيقفهــــم

الثانويالثاني للصف  2كيمياء جدول مواصفات مادة اإلدارة العامة للتربية والتعليم  

عفاف عويض الحربي. أ: إعداداألول الــفــصــل الــدراســـي هـ1443الــعــام الدراسي مدارس الخندق األهلية بالمدينة المنورة 

(2)رقم صفحة عــدد األســـــئــلــة

الــمــوضــــوعـاتم
عدد 

الحصص

مستويـــــــــــــــــــــــــــــات األهـــــــــــــــــــــــداف

مجموع 

األهداف

مجموع 

األسئلة
تذكـــر

المجموع
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5590611221971792905032246

األسئلةاألهداف

32246

ملخص بحسب األهداف لجدول 

الصف  2كيمياء مواصفات مادة 

الفصل األولالثاني الثانوي 

عدد 

الحصص

مستويـــــــــــــــــــــــــــــات األهـــــــــــــــــــــــداف

مجموع 

األهداف

مجموع 

األسئلة
تقويمتركيبتحليلتطبيقفهــــمتذكـــر

ملخص بحسب األسئلة لجدول 

 الصف 2كيمياء مواصفات مادة 

الفصل األولالثاني الثانوي 

عدد 

الحصص

مجموعنـــوعـــيـــة الــــفــــقــــرات االخـــتـــبـــاريــة

اختيار من متعدد

 فقرة28

 درجة30 درجة 21

مقالي صح وخطأ

 فقرات8

 درجات4

 فقرات10

 درجات5


