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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 
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الفصل الدراسي الثاني- هـ 1443العام الدراسي 
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الفصل الثانيللصف الثالث المتوسط  العلوم 

ملخص بحسب األسئلة لجدول مواصفات مادة 

الفصل الثانيللصف الثالث المتوسط العلوم 

نوعية الفقرات االختبارية

عدد 

الفقرات

عدد 
الحصص

مستويات األهداف

23/02/22 2 من 1صفحة  مركز القياس والتقويم



 

              

45: عدد األسئلة 

سعسعسعسعسعسع

للصف الثالث المتوسطالعلوم جدول مواصفات مادة 

الــمــوضــــوعـاتم
عدد 

الحصص
مجموع 
األهداف

مجموع 
األسئلة

تركيبتحليل تطبيقفهــــمتذكـــر
مستويات األهداف

تقويم

الفصل الدراسي الثاني- هـ 1443العام الدراسي 

عفاف الحربي/ إعداد المعلمة  أ 

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 

40

ملخص بحسب األسئلة لجدول مواصفات مادة 

الفصل الثانيللصف الثالث المتوسط العلوم 

2956

23/02/22 2 من 2صفحة  مركز القياس والتقويم


