
 األوزان النسبية للوحدات الدراسية

 األدبي والشرعيفرع التعليم:                                              )الدراسة الخاصة((  نحو وصرف)المبحث: اللغة العربية   

 الوزن النسبي الوحـــــــــدة الدراسية الفصل الدراسي

ول
 األ

صل
الف

 

 %10 كسر همزة إناألولى: 
 %10 أحوال الفاعل والمفعول به تقديًما وتأخيًراالثانية: 

 %10 الثالثة: اإلبدال
 %10 الخامسة: التصغير
 %10 السادسة: اإلضافة 

ني
الثا

صل 
الف

 

 %10  وأنواع األدواتالسابعة: معاني حروف الجر   

 %10 االستثناء: الثامنة

 %10 التاسعة: اإلعالل بالقلب والحذف

 %10 العاشرة: عمل المصادر والمشتقات

 %10 الحادية عشرة: النسب
 (%20(، قدرات عقلية عليا )%40) (، الفهم والتطبيق وتوظيف المعلومات%40تتوزع األسئلة على مستويات القياس كاآلتي: المعرفة ) •
تقريباا للوحدة األولى موزعة وفق  ات( فقر6يحتوي االمتحان على )( فقرة مثًلا فإنه من المتوقع أن 60مثال: إذا كان االمتحان يتكون من ) •

في مستوى المهارات العقلية   ة( فقر1في مستوى الفهم والتطبيق وتوظيف المعلومات، و) ة( فقر2( فقرات في مستوى المعرفة، و)3اآلتي: )
 العليا.
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 األوزان النسبية للوحدات الدراسية                                                                                       

 
 األدبيفرع التعليم:                                                      )الدراسة الخاصة( أساسيات اإلدارةالمبحث:    
 

 الوزن النسبي دة الدراسيةالوح الفصل الدراسي
الفصل األول

 %12 مدخل إلى اإلدارة: األولىالوحدة  

 %20 التخطيط: الثانيةالوحدة 

 %18 الوحدة الثالثة: التنظيم

الفصل الثاني
 %14 القيادة: الرابعةالوحدة  

 %20 الرقابة: الخامسةالوحدة 

 %16 الوحدة السادسة: اتخاذ القرارات وحل المشكالت
 

 (%20(، قدرات عقلية عليا )%40فهم والتطبيق وتوظيف المعلومات )(، ال%40تي: المعرفة )سئلة على مستويات القياس كاآلتتوزع األ •
 ولى موزعة وفق اآلتي: ا للوحدة األتقريًب  ات( فقر5ن يحتوي االمتحان على )أنه من المتوقع إ ف( فقرة مثًل 40يتكون من ) االمتحانكان  إذا مثال: •

 في مستوى المهارات العقلية العليا. ة( فقر1في مستوى الفهم والتطبيق وتوظيف المعلومات، و) ة( فقر2في مستوى المعرفة، و) ة( فقر2)
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 األوزان النسبية للوحدات الدراسية

 األدبيفرع التعليم:                ) الدراسة الخاصة( األخالقية( )التربيةالعلوم اإلسالمية  المبحث:

 الوزن النسبي الدراسيةالوحدة  الفصل الدراسي

ول
 األ

صل
الف

 

 (19-1الدروس: )
50% 
 

ني
الثا

صل 
الف

 

 (37-20الدروس: )
 50% 

 

 .(%20ة عليا )ي(، قدرات عقل%40(، الفهم والتطبيق وتوظيف المعلومات )%40تتوزع األسئلة على مستويات القياس كاآلتي: المعرفة ) •
( 19-1( فقرة تقريًبا للدروس من )25، فإنه من المتوقع أن يحتوي االمتحان على )( فقرة مثًل 50يتكون من ) إذا كان االمتحانمثال:  •

( فقرات في 5في مستوى الفهم والتطبيق وتوظيف المعلومات، و)ات ( فقر10في مستوى المعرفة، و) ات( فقر10موزعة وفق اآلتي: )
 مستوى المهارات العليا. 
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 األوزان النسبية للوحدات الدراسية                                                              

 دبياألالتعليم:  فرع          )الدراسة الخاصة( العرب والعالمتاريخ  المبحث:                        

 الوزن النسبي الوحدة الدراسية الفصل الدراسي

الفصل األول
 %9 الواقع المعاصر للوطن العربي االولى:الوحدة  

 %27 القضية الفلسطينية الثانية:الوحدة 

 %14 االحالف والتكتالت الدولية الثالثة:الوحدة 

الفصل الثاني
 

 %24 المنظمات الدولية واالقليمية الرابعة:الوحدة 

 %26 تجارب لدول رائدة في التاريخ المعاصر الخامسة:الوحدة 
 

 (%20قدرات عقلية عليا ) (،%40المعلومات ) والتطبيقالفهم  (،%40المعرفة ) كاآلتي:سئلة على مستويات القياس األ تتوزع •

تقريباا للوحدة األولى  ات( فقر6( فقرة مثًلا فإنه من المتوقع أن يحتوي االمتحان على )70مثال: إذا كان االمتحان يتكون من ) •
( فقرة في  1في مستوى الفهم والتطبيق وتوظيف المعلومات، و) ة( فقر2في مستوى المعرفة، و) ة( فقر3موزعة وفق اآلتي: )

 مستوى المهارات العقلية العليا.
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 األوزان النسبية للوحدات الدراسية                                                              

 األدبي التعليم:فرع                                   الخاصة()الدراسة  الثقافة الماليةالمبحث:                                 

 الوزن النسبي الدراسيةالوحدة  الفصل الدراسي

ول
 األ

صل
الف

 

 %20 الوحدة األولى: مدخل إلى المحاسبة

 %30 الوحدة الثانية: الدورة المحاسبية

ني
الثا

صل 
الف

 

 %35 الوحدة الثالثة: القوائم المالية

 %15 الوحدة الخامسة: إدارة الخطر والتأمين

 
 (%20) (، قدرات عقلية عليا%40) (، الفهم والتطبيق وتوظيف المعلومات%40) المعرفةتتوزع األسئلة على مستويات القياس كاآلتي:  •

  للوحدة األولى موزعة وفق اآلتي: ا( فقرة تقريب  12( فقرة مثال فإنه من المتوقع أن يحتوي االمتحان على )60مثال إذا كان االمتحان يتكون من ) •

 في مستوى المهارات العقلية العليا. ( فقرة2، و)ى الفهم والتطبيق وتوظيف المعلوماتمستو ( فقرات في 5( فقرات في مستوى المعرفة، و)5)
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 األوزان النسبية للوحدات الدراسية

  فرع التعليم: األدبي                                                                          )الدراسة الخاصة( الجغرافيا المبحث:        

 الوزن النسبي الوحدة الدراسية الفصل الدراسي

ول
 األ

صل
الف

 

 %27 الوحدة األولى: المناخ

 %23 الوحدة الثانية: قضايا بيئية

ني
الثا

صل 
الف

 

 %25 (2+1:)الفصل:الوحدة الثالثة: أشكال األرض

 %25 الوحدة الرابعة: الجغرافيا السياسية 

 

 (%20ة عليا )ي(، قدرات عقل%40(، الفهم والتطبيق وتوظيف المعلومات )%40تتوزع األسئلة على مستويات القياس كاآلتي: المعرفة ) •
فقرة تقريباا للوحدة األولى موزعة وفق ( 1٦( فقرة مثًلا فإنه من المتوقع أن يحتوي االمتحان على )٦0مثال: إذا كان االمتحان يتكون من ) •

( فقرات في مستوى المهارات 3( فقرات في مستوى الفهم والتطبيق وتوظيف المعلومات، و)٦( فقرات في مستوى المعرفة، و)7) اآلتي:
 العقلية العليا.
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 األوزان النسبية للوحدات الدراسية

 والفندقي  فرع التعليم: األدبي                                                                )الدراسة الخاصة( الجغرافيا المبحث:      

 الوزن النسبي الوحدة الدراسية الفصل الدراسي

ول
 األ

صل
الف

 

 %28 الوحدة األولى: المناخ

 %22 الوحدة الثانية: قضايا بيئية

ني
الثا

صل 
الف

 

 %27 الوحدة الثالثة: أشكال األرض

 %23 الوحدة الرابعة: الجغرافيا السياسية 

 

 (%20ة عليا )ي(، قدرات عقل%40(، الفهم والتطبيق وتوظيف المعلومات )%40تتوزع األسئلة على مستويات القياس كاآلتي: المعرفة ) •
( فقرة تقريباا للوحدة األولى موزعة وفق 1٦( فقرة مثًلا فإنه من المتوقع أن يحتوي االمتحان على )٦0االمتحان يتكون من )مثال: إذا كان  •

( فقرات في مستوى المهارات 3( فقرات في مستوى الفهم والتطبيق وتوظيف المعلومات، و)٦( فقرات في مستوى المعرفة، و)7) اآلتي:
 العقلية العليا.
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 األوزان النسبية للوحدات الدراسية                                                              

 دبياأل التعليم: فرع                                                     )الدراسة الخاصة( رياضياتالالمبحث:         

 النسبيالوزن  الوحدة الدراسية الفصل الدراسي

ول
 األ

صل
الف

 

 %19 الوحدة االولى: النهايات واالتصال
 %18 الوحدة الثانية: التفاضل

 %13 الوحدة الثالثة: تطبيقات التفاضل

ني
الثا

صل 
الف

 

 %25 الوحدة الرابعة: التكامل وتطبيقاته

 %25 الوحدة الخامسة: اإلحصاء واالحتماالت 

 

 (%20(، قدرات عقلية عليا )%40(، الفهم والتطبيق المعلومات )%40القياس كاآلتي: المعرفة )تتوزع األسئلة على مستويات  •

موزعة  من الوحدة األولىا تقريًب ( فقرات 8) يحتوي االمتحان على أن( فقرة مثالً فإنه من المتوقع 40تكون من ): إذا كان االمتحان ي مثال •
في مستوى المهارات  ة( فقر2فقرات في مستوى الفهم والتطبيق وتوظيف المعلومات، و)( 3( فقرات في مستوى المعرفة، و)3) :االتيوفق 

 العقلية العليا.
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 األوزان النسبية للوحدات الدراسية                                                              

 األدبي والشرعيفرع التعليم:               الخاصة()الدراسة البالغة العربية والنقد األدبي( )المبحث: اللغة العربية 

 الوزن النسبي الوحـــــــــدة الدراسية الفصل الدراسي

ول
 األ

صل
الف

 

 %20 األولى: علم المعاني

 %15 الثانية: النقد األدبي في العصر العباسي

 %15 الثالثة: المذاهب األدبية في العصر الحديث

ني
الثا

صل 
الف

 

 %30 الرابعة: علم البديع 

 %20 الخامسة: النقد األدبي في العصر الحديث

 

 (%20(، قدرات عقلية عليا )%40) (، الفهم والتطبيق وتوظيف المعلومات%40مستويات القياس كاآلتي: المعرفة )تتوزع األسئلة على  •
تقريباا للوحدة األولى موزعة وفق  ة( فقر12( فقرة مثًلا فإنه من المتوقع أن يحتوي االمتحان على )60مثال: إذا كان االمتحان يتكون من ) •

( فقرات في مستوى المهارات 2( فقرات في مستوى الفهم والتطبيق وتوظيف المعلومات، و)5معرفة، و)( فقرات في مستوى ال5اآلتي: )
 العقلية العليا.
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 األوزان النسبية للوحدات الدراسية

 األدبي والشرعيفرع التعليم:                                                          )الدراسة الخاصة((  قضايا أدبية)المبحث: اللغة العربية   

 الوزن النسبي الوحـــــــــدة الدراسية الفصل الدراسي

ول
 األ

صل
الف

 

 %25 األدب في العصر األندلسياألولى: 

 %25 الثانية: األدب في العصرين األيوبي والمملوكي

ني
الثا

صل 
الف

 

 %25 الثالثة: الشعر في العصر الحديث 

 %25 الرابعة: النثر في العصر الحديث

 

 (%20(، قدرات عقلية عليا )%40) المعلومات(، الفهم والتطبيق وتوظيف %40تتوزع األسئلة على مستويات القياس كاآلتي: المعرفة ) •
تقريباا للوحدة األولى موزعة وفق  ات( فقر15( فقرة مثًلا فإنه من المتوقع أن يحتوي االمتحان على )60مثال: إذا كان االمتحان يتكون من ) •

في مستوى المهارات  ات( فقر3و) ( فقرات في مستوى الفهم والتطبيق وتوظيف المعلومات،6( فقرات في مستوى المعرفة، و)6اآلتي: )
 العقلية العليا.
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