



              

60: عدد األسئلة 

سعسعسعسعسعسع
52126010000000282النباتات الوعائية البذرية1
42322030000000282هرومونات النباتات وأستجاباتها2
31730040000000213النباتات الزهرية3
52040051001100266التراكيب الخلوية والعضيات4
21221020000000152النمو الخلوي5
21021020000000132تنظيم دورة الخلية6
2713130000000132النباتات الوعائية الالبذرية7
2922030000000142خاليا النبات وأنسجته8
31232040000000183كيمياء الخلية9
األنقسام المتساوي وأنقسام 10

السيتوبالزم
21020040000000142

21020031100000143االنقسام المنصف11
2921030000000132الوراثة المندلية12
ارتباط الجينات وتعدد المجموعات 13

الكزوموسومية
161001000000071

DNA21030040000000143المادة الوراثية 14
21020040000000142األزهار15
2722020102000142التنفس الخلوي16
2724000000000112النباتات الالوعائية17
42041040000000254األنماط الوراثية المعقدة18
32030010000000213التنظيم الجيني والطفرة19
21220010000000132الكروموسومات ووراثة اإلنسان20
21030030000000133البناء الضوئي21
2920020000000112األنماط األساسية لوراثة اإلنسان22
23DNA - RNA - 21120020000000132والبروتين
كيف تحصل المخلوقات الحية على 24

الطاقة
152002000000072

DNA151001000000061تضاعف 25
602925625164220310038660

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 الثالث الثانوي 3األحياء جدول مواصفات مادة 

الــمــوضــــوعـاتم
عدد 

الحصص
مجموع 
األهداف

مجموع 
األسئلة

تركيبتحليل تطبيقفهــــمتذكـــر
مستويات األهداف

تقويم

الفصل الدراسي الثاني- هـ 1443العام الدراسي 

أشرف الجمسي / إعداد المعلم  أ 

المجموع
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60: عدد األسئلة 

سعسعسعسعسعسع

للصف الثالث الثانوي 3األحياء جدول مواصفات مادة 

الــمــوضــــوعـاتم
عدد 

الحصص
مجموع 
األهداف

مجموع 
األسئلة

تركيبتحليل تطبيقفهــــمتذكـــر
مستويات األهداف

تقويم

الفصل الدراسي الثاني- هـ 1443العام الدراسي 

أشرف الجمسي / إعداد المعلم  أ 

سعسعسعسعسعسع
602925625164220310038660

األسئلةاألهداف

38660

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 ُ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 

مجموع 
األهداف

30

                  صح وخطأ

مجموع 
األسئلة

تقويمتركيبتحليلتطبيقفهــــمتذكـــر

مجموع

مقالياختيار من متعدد

 فقرات10 فقرات10 فقرة40

ملخص بحسب األهداف لجدول مواصفات مادة 

الفصل الثانيللصف الثالث الثانوي   3احياء 

ملخص بحسب األسئلة لجدول مواصفات مادة 

الفصل الثانيللصف الثالث الثانوي   3احياء 

نوعية الفقرات االختبارية

عدد 

الفقرات

2055

عدد 
الحصص

مستويات األهداف
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