
              

44: عدد األسئلة 

سعسعسعسعسعسع
6624131202121196نص الفهم القرائً لماذا؟1
3413111101010113نص االستماع رسالة من أعماق البحر2
221111010101072أسلوب التعجب 3
331211010101092الصنف اللغوي أنواع الجموع 4
6513131302120184الهمزة المتوسطة على الواو 5
5513121202011154الوظٌفة النحوٌة الفاعل 6
6513121212121166نصب المفعول به بالعالمات الفرعٌة 7
5312121101011104النص الشعري أٌها اإلنسان 8
6614131312121206نص الفهم القرائً المملكة العربٌة السعودٌة 9

321111111100165األسلوب اللغوي االستثناء 10
320111110100062الترجً والتمنً 11

484311271120918316413613744

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 تُوضع 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 الخامس اإلبتدائًاللغة العربٌة  جدول مواصفات مادة 

الــمــوضــــوعـاتم
عدد 

الحصص
مجموع 
األهداف

مجموع 
األسئلة

تركيبتحليل تطبيقفهــــمتذكـــر
مستويات األهداف

تقويم

الفصل الدراسً الثانً- هـ 1443العام الدراسً 

السيد دمحم علوان/ إعداد المعلم  أ 

المجموع

2/23/2022 2 من 1صفحة  مركز القياس والتقويم
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األسئلةاألهداف

13744

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 تُوضع 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 
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                  صح وخطأ
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مقالًاختٌار من متعدد

 فقرات8 فقرة8 فقرة 28

ملخص بحسب األهداف لجدول مواصفات مادة  

الفصل اللغة العربٌة  للصف الخامس اإلبتدائً 

الثانً

 ملخص بحسب األسئلة لجدول مواصفات مادة 
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