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سعسعسعسعسعسع

53151231102110354الغازات1

3201061101010121لوى التجاذب2

42110171311010253المواد السائلة والصلبة3

31071201201110323تغيرات الحالة الفيزيائية4

2601061111010162الطالة5

3403041101110142الحرارة6

2107070211021202المعادالت الكيميائية الحرارية7

321202010101091حساب التغير في المحتوى الحراري8

2205161100010152سرعة التفاعل الكيميائي9

1108171101000182العوامل المؤثرة في سرعة التفاعل10

2103030101021111لوانين سرعة التفاعل11

ثحضت انجدول َجت االنتزاو ثبنعدد انًطهىة فٍ كم يىضىع. عدد األصئهخ فٍ انفصم ثحضت يضتىي األهداف   =  سعدد األهداف فٍ كم يضتىي ،  =  ع:   مالحظات

وَراعً أٌ تُىضع األصئهخ انًقبنُخ نتقُش. وال ثد يٍ وضع أصئهخ يقبنُخ ثبإلضبفخ إنً األصئهخ انًىضىعُخ وَجت أٌ ال تقم درجبد األصئهخ انًقبنُخ عٍ صدس اندرجخ 

 فقراد8وختبيب َراعً أال َقم عدد انفقراد فٍ أٌ َىع يٍ األصئهخ انًىضىعُخ عٍ  . (....يُبقشخ - إثداء رأٌ - تًثُم - رصى  )يهبراد انتفكُر انعهُب قدر االصتطبعخ 

دمحم منير دمحم عبدالغني /إعداد أاألول انــفــصــم انــدراصـــٍ هـ1443الــعــام الدراسي مدارس الخندق األهلية بالمدينة المنورة 

(1)رقم صفحة عــدد األســـــئــلــة

مجموع 

األهداف
الــمــوضــــوعـات

مجموع 

األسئلة
تحليلتطبيكفهــــم

الثانويالثالث للصف  3كيمياء جدول مواصفات مادةاإلدارة العامة للتربية والتعليم  

عدد الحصص تمويمتركيبم

مستويـــــــــــــــــــــــــــــات األهـــــــــــــــــــــــداف

تذكـــر
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43114151211000254حالة االتزان الديناميكي12

13
العوامل المؤثرة في االتزان 

الكيميائي
3104130212110133

3105141101100123استعمال ثوابت االتزان14

6308181402011263هاليدات األلكيل واالريل15

3419191101010253الكحوالت وااليثرات واألمينات16

482111121302020384مركبات الكربونيل17

4107191101010202تفاعالت المركبات العضوية18

3308130101000161البوليمرات19

60497109121541430522518338246

ثحضت انجدول َجت االنتزاو ثبنعدد انًطهىة فٍ كم يىضىع. عدد األصئهخ فٍ انفصم ثحضت يضتىي األهداف   =  سعدد األهداف فٍ كم يضتىي ،  =  ع:   مالحظات

وَراعً أٌ تُىضع األصئهخ انًقبنُخ نتقُش. وال ثد يٍ وضع أصئهخ يقبنُخ ثبإلضبفخ إنً األصئهخ انًىضىعُخ وَجت أٌ ال تقم درجبد األصئهخ انًقبنُخ عٍ صدس اندرجخ 

 فقراد8وختبيب َراعً أال َقم عدد انفقراد فٍ أٌ َىع يٍ األصئهخ انًىضىعُخ عٍ  . (....يُبقشخ - إثداء رأٌ - تًثُم - رصى  )يهبراد انتفكُر انعهُب قدر االصتطبعخ 

المجموع

الثانويالثالث للصف  3مادة كيمياءجدول مواصفات اإلدارة العامة للتربية والتعليم  

دمحم منير دمحم عبدالغني  /إعداد أاألول انــفــصــم انــدراصـــٍ هـ1443الــعــام الدراسي مدارس الخندق األهلية بالمدينة المنورة 

(2)رقم صفحة عــدد األســـــئــلــة
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60497109121541430522518338246

األسئلةاألهداف

38246انفقراد

اندرجخ

مجموع 

األسئلة
تمويمتركيبتحليلتطبيكفهــــمتذكـــر

ملخص بحسب األسئلة لجدول 

 للصف 3كيمياء مواصفات مادة 

الفصل األولالثالث الثانوي 

مجموعَـــىعـــُـــخ انــــفــــقــــراد االخـــتـــجـــبرَــخ

اختُبر يٍ يتعدد

  فقرح28 

30 درجخ21 درجبد5  درجبد4

يقبنٍصح وخطأ

  فقراد10 فقراد8

عدد 

انحصص 
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ملخص بحسب األهداف لجدول 

 للصف 3 كيمياءمواصفات مادة 

الفصل األول الثانوي الثالث

عدد 

الحصص

مستويـــــــــــــــــــــــــــــات األهـــــــــــــــــــــــداف

مجموع 

األهداف


