
 األوزان النسبية للوحدات الدراسية

 الفرع: العلمي                   المبحث: الكيمياء                                           

 الوزن النسبي الوحدة الدراسية الفصل الدراسي

ول
 األ

صل
الف

 

 %35 الوحدة األولى: الحموض والقواعد

واالختزال والكيمياء الوحدة الثانية: التأكسد 
 %30 الكهربائية

ني
الثا

صل 
الف

 

الوحدة الثالثة: سرعة التفاعل والعوامل المؤثرة فيها 
 %20 الفصل األول: سرعة التفاعل الكيميائي

 الوحدة الثالثة: سرعة التفاعل والعوامل المؤثرة فيها
الفصل الثاني: نظرية التصادم والعوامل المؤثرة في 

 سرعة التفاعل الكيميائي
15% 

 

 (%20( وقدرات عقلية عليا )%40ت )، التطبيق وتوظيف المعلوما(%40سئلة على مجاالت مستويات القياس كاآلتي: المعرفة والفهم )تتوزع األ •
ا من الوحدة األولى موزعة وفق اآلتي: ( فقرة تقريًب 21، فإنه من المتوقع أن يحتوي االمتحان على )( فقرة مثًل 60كان االمتحان يتكون من ) فإذا •

 قدرات عقلية عليا. في مستوى ات( فقر5في مستوى التطبيق وتوظيف المعلومات و) ات( فقر8في مستوى المعرفة و)فقرات ( 8)



 2020لعام األوزان النسبية للوحدات الدراسية                                                              

 العلميفرع التعليم:                                                                                  العلوم الحياتية المبحث:

 الوزن النسبي الدراسيةالوحدة  الدراسي الفصل

صل 
الف

ول
األ

 

 %65 الوحدة األولى: الوراثة

صل 
الف

ني
الثا

 

أنشطة فسيولوجية في جسم اإلنسان: اإلحساس واالستجابة والتنظيم الوحدة الثانية: 
 (1( )الفصل:99 – 79في جسم اإلنسان )صفحة 

20% 

 %15  (142-100)صفحة الالوحدة الثانية: أنشطة فسيولوجية في جسم اإلنسان: من 

 

 (%20(، قدرات عقلية عليا )%40(، الفهم والتطبيق وتوظيف المعلومات )%40تتوزع األسئلة على مستويات القياس كاآلتي: المعرفة ) •
ا للوحدة األولى موزعة وفق ( فقرة تقريبا 20المتوقع أن يحتوي االمتحان على )( فقرة مثًلا فإنه من 30مثال: إذا كان االمتحان يتكون من ) •

( فقرات في مستوى القدرات 4( فقرات في مستوى الفهم والتطبيق وتوظيف المعلومات، )8( فقرات في مستوى المعرفة، )8اآلتي: )
 العقلية العليا.



 األوزان النسبية للوحدات الدراسية

           ـــميفرع التعليم: العلــ                                                                                 مبحث: الريــاضيــاتال           

الفصل  الوحـــــدة الدراسيـــــة الوزن النسبي
 الدراسي

20% األولى: النهايات واالتصالالوحدة    

ول
 األ

صل
 الف

52%  الوحدة الثانية: التفاضل 
20%  الوحدة الثالثة: تطبيقات التفاضل 
20% ((1)درس 2+ الفصل 1: )الفصلالوحدة الرابعة: التكامل وتطبيقاته:    

ني
الثا

صل 
 الف

51 % ( 3الفصل  +( 2،3)درس   2)الفصل: وتطبيقاته:  لالرابعة: التكامالوحدة    

 

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

األولى تقريبا للوحدة  ات( فقر8) فإنه من المتوقع أن يحتوي االمتحان على مثًل  ( فقرة40مثال: إذا كان االمتحان يتكون من ) •
في  فقرة (2( فقرات في مستوى الفهم والتطبيق وتوظيف المعلومات، و)3في مستوى المعرفة، و) فقرات (3) اآلتي:موزعة وفق 

 .مستوى المهارات العقلية العليا
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            العلمي التعليم: فرع                                                              والبيئةعلوم األرض  المبحث: 

 النسبيالوزن  الوحدة الدراسية الفصل الدراسي

ول
 األ

صل
الف

 

 %21 (2+1)الفصل : الوحدة األولى: النجوم والمجرات:

 %44 (2+1)الفصل  : تاريخ األرض:الثالثةالوحدة  

ني
الثا

صل 
الف

 

 : الجيولوجيا االستكشافية وجيولوجيا األردنالرابعةالوحدة 
 %20 الفصل األول: التنقيب واالستكشاف الجيولوجي

 الجيولوجيا االستكشافية وجيولوجيا األردن: الرابعةالوحدة 
 %15 الفصل الثاني: جيولوجية األردن                  

 

 (%20(، قدرات عقلية عليا )%40) مات(، الفهم والتطبيق وتوظيف المعلو %40المعرفة )تتوزع األسئلة على مستويات القياس كاآلتي:  •
تقريباا للوحدة األولى موزعة  ة( فقر11فقرة مثًلا فإنه من المتوقع أن يحتوي االمتحان على )( 50مثال: إذا كان االمتحان يتكون من ) •

في مستوى  ( فقرات3و)في مستوى الفهم والتطبيق وتوظيف المعلومات،  ( فقرات4و)في مستوى المعرفة،  ( فقرات4)وفق اآلتي: 
 المهارات العقلية العليا. 
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 فرع التعليم: علمي                                                  المبحث: الفيزياء                           

 الوزن النسبي الوحدة الدراسية الفصل الدراسي

ول
 األ

صل
الف

 

 %65 : الكهرباءالوحدة األول

ني
الثا

صل 
الف

 

 %20 )الفصل الخامس( : المغناطيسيةالوحدة الثانية

 %8 )الفصل السادس( : المغناطيسيةالوحدة الثانية

 %7 )مقدمة إلى فيزياء الكم( : الفيزياء الحديثةالوحدة الثالثة
 

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

( 8( فقرة تقريًبا للوحدة األولى وفققق اآلتققي: )20) ( فقرة فإنه من المتوقع أن يحتوي االمتحان على30مثال: إذا كان االمتحان يتكون من ) •
فققي مسققتوى المهققارات العقليققة ( فقققرات 4( فقرات في مستوى الفهم والتطبيققق وتوظيققف المعلومققات، و)8مستوى المعرفة، و)فقرات في 

 العليا.


