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سعسعسعسعسعسع

٢٢٠٤١١١١٠١٠١٠١٢٣الموقع١

٢١٠٣١٣١١٠١٠٠٠٩٢مظاهر التضاريس٢

٢١٠١٠١٠١٠١٠١١٦٣المناج٣

١١٠٢١١٠١١١٠١٠٧٢توزيع السكان٤

٣٠٠١٠١١١٠٠٠٠٠٣٣تركيبة السكان٥

٢٣١٣٠٤١١٠١٠١٠١٣٣عدد السكان٦

٣٢١٢٠١٠١١١٠١٠٨٤المياه٧

٢٢١٢٠٣١١٠١٠٠٠١١٣النفط والغاز والمعادن٨

٢٢٠٢٠١١١٠١٠١٠٩٥الصناعة والتجارة٩

١٩١٤٣٢٠٣١٦٦٩٢٨٠٦١٧٨٢٨

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

وال بد من وضع أسئلة مقالية باإلضافة إلى األسئلة الموضوعية ويجب أن ال تقل درجات األسئلة المقالية عن سدس الدرجة . ويراعى أن تُوضع األسئلة المقالية لتقيس

مدارس البنات

الــمــوضــــوعـات
مجموع 
األسئلة

فهــــم
عدد 

الحصص

المجموع

تقويمتركيبم

مستويـــــــــــــــــــــــــــــات األهـــــــــــــــــــــــداف

تذكـــر

جدول مواصفات مادة االجتماعيات للصف الثالث متوسطاإلدارة العامة للتربية والتعليم  

إعداد أ.عفاف إبراهيم فالتهالــعــام الدراسي ١٤٤٢هـ الــفــصــل الــدراســـي الثانيمدارس الخندق األهلية بالمدينة المنورة 

صفحة رقم (١)عــدد األســـــئــلــة

مجموع 
األهداف

تحليلتطبيق



مهارات التفكير العليا قدر االستطاعة ( رسم - تمثيل - إبداء رأي - مناقشة ....) . وختاما يراعى أال يقل عدد الفقرات في أي نوع من األسئلة الموضوعية عن ٨ فقرات

٤٠

سعسعسعسعسعسع

٢١٠٢٠٣١١٠١٠١٠١٠٣السياحة١٠

٢١٠١١١٠١١٠٠٠٠٤٣تنمية الموارد البشرية١١

٣١١١٠١٠١٠١٠٠٠٥١اإلنجاز الذاتي١٢

٢٢١١٠١٠١٠٠٠١٠٦١العمل واإلنتاج١٣

١٢٠٣٠٢٠١٠١٠٠٠٩٢االقتصاد الوطني١٤

١٢٠٣٠٢٠١٠١٠٠٠٩٢المشكالت االقتصادية١٥

٢١٠٢٠٣١١٠١٠١٠٥٢مفهوم التنمية ومجاالتها١٦

٢١٠١٠١٠١٠١٠١٠٦٢ التنمية الصحية١٧

١٢٠١٠١٠١٠١٠١٠٦١التنمية التعليمية١٨

١١٠١٠١٠١٠١٠٢٠٧١التنمية االجتماعية١٩

١٣٠١٠١٠١٠١١٠١٩١تنمية البنية األساسية٢٠

مدارس البنات

إعداد أ.عفاف إبراهيم فالته

الــمــوضــــوعـات
عدد 

الحصص

مستويـــــــــــــــــــــــــــــات األهـــــــــــــــــــــــداف

صفحة رقم (٢)

م
مجموع 
األسئلة

مجموع 
األهداف

تقويمتطبيق

عــدد األســـــئــلــة

تركيب تحليلتذكـــر فهــــم

جدول مواصفات مادة االجتماعيات للصف الثالث متوسطاإلدارة العامة للتربية والتعليم  

الــعــام الدراسي ١٤٤٢هـ الــفــصــل الــدراســـي الثانيمدارس الخندق األهلية بالمدينة المنورة 



١١٠١٠١٠١٠١٠١٠٦٠السالمة ومنتجاتها٢١

١٩١٨٢١٨١١٨٢١٢١١٠١٨١٨٤١٢

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

وال بد من وضع أسئلة مقالية باإلضافة إلى األسئلة الموضوعية ويجب أن ال تقل درجات األسئلة المقالية عن سدس الدرجة . ويراعى أن تُوضع األسئلة المقالية لتقيس

مهارات التفكير العليا قدر االستطاعة ( رسم - تمثيل - إبداء رأي - مناقشة ....) . وختاما يراعى أال يقل عدد الفقرات في أي نوع من األسئلة الموضوعية عن ٨ فقرات

٤٠

سعسعسعسعسعسع

٣٨٣٢٥٣٨٤٣٤٨٢١٣١٨١١٤٢١٦٢٤٠

األسئلةاألهداف

صفحة رقم (٣)عــدد األســـــئــلــة

إعداد أ.عفاف إبراهيم فالتهالــعــام الدراسي ١٤٤٢هـ الــفــصــل الــدراســـي الثانيمدارس الخندق األهلية بالمدينة المنورة 

ملخص بحسب األهداف 
لجدول مواصفات مادة 

االجتماعيات الثالث متوسط 
الفصل الثاني

مجموع

مجموع 
األسئلة

مدارس البنات

جدول مواصفات مادة االجتماعيات للصف الثالث متوسطاإلدارة العامة للتربية والتعليم  

المجموع

اختيار من متعدد

مجموع 
األهداف

ملخص بحسب نوع األسئلة 
لجدول مواصفات مادة 

عدد 
الحصص

مستويـــــــــــــــــــــــــــــات األهـــــــــــــــــــــــداف

تذكـــر

عدد 

نـــوعـــيـــة الــــفــــقــــرات االخـــتـــبـــاريــة

تقويمتركيبتحليلفهــــم تطبيق

صح وخطأ



١٦٢٤٠

١٠ درجات

١٠ فقرات٣٠ فقرة

٢٫٥ درجة  (ربع درجة لكل فقرة)٧٫٥ درجة  (ربع درجة لكل فقرة)

لجدول مواصفات مادة 
االجتماعيات للصف الثالث 

متوسط الفصل الثاني

عدد 
الحصص


