
40  

سعسعسعسعسعسع

00000000000000الفصل األول  

5422131100010114الكيمياء و المادة1

5412120000021103الطرائق العلمية و البحث العلمي2

00000000000000الفصل الثاني 

6313131210000114خواص المادة3

7424231101010145المخاليط و المادة النقية4

00000000000000الفصل الثالث 

6313110211021124تركيب الذرة5

6313131102100124التحلل اإلشعاعي6

352181771547241627024

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 

خالد محمد الشايب.  إعداد أاألول الــفــصــل الــدراســـي هـ1442الــعــام الدراسي مدارس الخندق األهلية بالمدينة المنورة 

(1)رقم صفحة عــدد األســـــئــلــة

مجموع 

األهداف
الــمــوضــــوعـات

مجموع 

األسئلة
تحليلتطبيقفهــــم

الثانوياألول  للصف 1كيمياءجدول مواصفات مادة اإلدارة العامة للتربية والتعليم  

عدد 

الحصص

المجموع

تقويمتركيبم

مستويـــــــــــــــــــــــــــــات األهـــــــــــــــــــــــداف

تذكـــر



 فقرات8وختاما يراعى أال يقل عدد الفقرات في أي نوع من األسئلة الموضوعية عن  . (....مناقشة - إبداء رأي - تمثيل - رسم  )مهارات التفكير العليا قدر االستطاعة 
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00000000000000الفصل الرابع 

6313131211010134التفاعالت و المعادالت7

7314231101010134تصنيف التفاعالت8

00000000000000الفصل الخامس 

5314221101010124المول و قياس كمية المادة9

531021000000043الصيغ الكيميائية10

221000000000021األمالح المائية11

  00000000000000

  00000000000000
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بحسب الجدول يجب االلتزام بالعدد المطلوب في كل موضوع. عدد األسئلة في الفصل بحسب مستوى األهداف   =  سعدد األهداف في كل مستوى ،  =  ع  : مالحظات

الــمــوضــــوعـات
عدد 

الحصص

مستويـــــــــــــــــــــــــــــات األهـــــــــــــــــــــــداف

مجموع 

األهداف

مجموع 

األسئلة
تحليلتذكـــر

عــدد األســـــئــلــة

تركيب تطبيقفهــــم
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خالد محمد الشايب.  إعداد أاألول الــفــصــل الــدراســـي هـ1442الــعــام الدراسي مدارس الخندق األهلية بالمدينة المنورة 

تقويم

المجموع

(2)رقم صفحة 

م
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األسئلةاألهداف

11440

الدرجة

تحليلفهــــم تطبيق

ملخص حبسب نوع األسئلة جلدول 

 للصف 1كيمياءمواصفات مادة 

األولالفصل األول الثانوي 

 صح وخطأاختيار من متعدد

  فقرة34

نصف درجة

عدد 

الحصص

نـــوعـــيـــة الــــفــــقــــرات االخـــتـــبـــاريــة

 

 

ملخص حبسب األهداف جلدول مواصفات 

األول  الثانوي  1كيمياءمادة 

الفصل األول

جمموع

مجموع 

األسئلة

مجموع 

األهداف

عدد 
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(3)رقم صفحة عــدد األســـــئــلــة
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تقويم تركيب

نصف درجة
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