
 األوزان النسبية للوحدات الدراسية

 المسار المهني الشاملاالقتصاد المنزلي والزراعي/الفرع:                          موضوعات مختارة()المبحث: الكيمياء 

 الوزن النسبي الوحدة الدراسية الفصل الدراسي

ول
 األ

صل
الف

 

 %40 الوحدة األولى: الحموض والقواعد

 %25 الثانية: التأكسد واالختزال والكيمياء الكهربائيةالوحدة 

ني
الثا

صل 
الف

 

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

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

 سرعة التفاعل الكيميائي
15% 

 

 .(%20عقلية عليا ) ( وقدرات%40، التطبيق وتوظيف المعلومات )(%40: المعرفة والفهم )تيكاآل تتوزع األسئلة على مجاالت مستويات القياس •

ا من الوحدة األولى موزعة وفق اآلتي: فقرة تقريًب ( 24، فإنه من المتوقع أن يحتوي االمتحان على )( فقرة مثًل 60المتحان يتكون من )كان ا فإذا •
 قدرات عقلية عليا. في مستوى ات( فقر4في مستوى التطبيق وتوظيف المعلومات و) ة( فقر10في مستوى المعرفة و) ةفقر( 10)



 
 األوزان النسبية للوحدات الدراسية

 االقتصاد المنزليفرع التعليم:                                          اإلدارة والسالمة المهنية                        المبحث:            

 الوزن النسبي الوحدة الدراسية الفصل الدراسي

ول
 األ

صل
الف

 

 %65 ةالمشروعات الصغير الوحدة األولى: 

ني
الثا

صل 
الف

 

 %20                                                (1التسويق )الفصل: الوحدة الثانية: 

 %15 (                                              2التسويق )الفصل: : الثانيةالوحدة 

 

 (%20ة عليا )ي(، قدرات عقل%40(، الفهم والتطبيق وتوظيف المعلومات )%40تتوزع األسئلة على مستويات القياس كاآلتي: المعرفة ) •
 موزعة( فقرة تقريًبا للوحدة األولى 13 فإنه من المتوقع أن يحتوي االمتحان على )( فقرة مثًل 20إذا كان االمتحان يتكون من )مثال:  •

( فقرة في مستوى 3( فقرات في مستوى الفهم والتطبيق وتوظيف المعلومات و)5( فقرات في مستوى المعرفة، و)5وفق اآلتي: )
 المهارات العقلية العليا. 

 



 األوزان النسبية للوحدات الدراسية
 االقتصاد المنزليفرع التعليم:                           العلوم المهنية الخاصة / التجميل                              المبحث:

 الوزن النسبي الوحدة الدراسية الفصل الدراسي

ول
 األ

صل
الف

 

 %33 تمويج الشعر وتمليسهالوحدة األولى: 

 %32 رصبغ الشعالوحدة الثانية: 

ني
الثا

صل 
الف

 

 %20  (اا، رابعً ثً ، ثالا، ثانيً أواًل ) بالبشرة:العناية الوحدة الثالثة: 

 %15 (ابعً سا، سادًسا، خامًسا) بالبشرة:العناية الوحدة الثالثة: 

 

 (%20ة عليا )يقدرات عقل(، %40(، الفهم والتطبيق وتوظيف المعلومات )%40تتوزع األسئلة على مستويات القياس كاآلتي: المعرفة ) •
( فقرات تقريباً للوحدة األولى موزعة 20( فقرة مثالً فإنه من المتوقع أن يحتوي االمتحان على )60إذا كان االمتحان يتكون من )مثال:  •

مستوى ( فقرة في 4( فقرات في مستوى الفهم والتطبيق وتوظيف المعلومات، و)8( فقرات في مستوى المعرفة، و)8) :وفق اآلتي
 المهارات العقلية العليا. 

 



 األوزان النسبية للوحدات الدراسية                                                              

         
 المسار المهني الشامل )الزراعي واالقتصاد المنزلي( فرع التعليم:                                    العلوم الحياتية المبحث:

 

 الوزن النسبي الوحدة الدراسية الفصل الدراسي

ول
 األ

صل
الف

 

 %35 فصل وراثة الصفات (1الوحدة األولى )فصل: 

 %30 اإلحساس واالستجابة والتنظيم في جسم اإلنسان (1)فصل: الوحدة الثانية 

ني
الثا

صل 
الف

 

 %20 (117 – 111الوحدة الثانية )نقل الغازات وآلة عمل الكلية واالستجابة المناعية( من صفحة )

 %15 (142 – 118من صفحة ) )نقل الغازات وآلة عمل الكلية واالستجابة المناعية(الوحدة الثانية: 

 

 (%20(، قدرات عقلية عليا )%40(، الفهم والتطبيق وتوظيف المعلومات )%40األسئلة على مستويات القياس كاآلتي: المعرفة )تتوزع  •
( فقرة تقريبا للوحدة األولى موزعة وفق 11( فقرة مثًلا فإنه من المتوقع أن يحتوي االمتحان على )30مثال: إذا كان االمتحان يتكون من ) •

في مستوى القدرات العقلية  ( فقرة3( فقرات في مستوى الفهم والتطبيق وتوظيف المعلومات، )4فقرات في مستوى المعرفة، )( 4اآلتي: )
 العليا.



 2020لعام األوزان النسبية للوحدات الدراسية                                                              

 االقتصاد المنزليفرع التعليم:                            إنتاج المالبس              العلوم المهنية الخاصة /  المبحث:                   

 الوزن النسبي الوحدة الدراسية الدراسيالفصل 

ول
 األ

صل
الف

 

 %30 مخطط الجزء العلوي الوحدة األولى: 

 %35 الحفرات والياقات واألكمامالوحدة الثانية: 

ني
الثا

صل 
الف

 

 %20 خياطة قطع مالبس نسائية بتصاميم محددة الوحدة الثالثة: 

 %15 / أواًل وثانياً  خياطة مالبس األطفالالوحدة الثالثة: 

 

 .(%20ة عليا )ي(، قدرات عقل%40(، الفهم والتطبيق وتوظيف المعلومات )%40تتوزع األسئلة على مستويات القياس كاآلتي: المعرفة ) •
( 4اآلتي: )( فقرات للوحدة األولى موزعة وفق 9( فقرة، فمن المتوقع أن يحتوي االمتحان على )30إذا كان االمتحان يتكون من )مثال:  •

( فقرات في مستوى المهارات العقلية 2( فقرات في مستوى الفهم والتطبيق وتوظيف المعلومات، و)3فقرات في مستوى المعرفة، و)
 العليا.

 



 

 األوزان النسبية للوحدات الدراسية

 : االقتصاد المنزليفرع التعليم                                       (المنزليلتصنيع الغذائي )االخاصة  ةالعلوم المهنيالمبحث:        

 الفصل الدراسي الوحدة الدراسية الوزن النسبي
 الوحدة األولى: الخضراوات والفواكه 31%

ول
 األ

صل
الف

 

 الوحدة الثانية: حفظ الخضراوات والفواكه 34%

 الوحدة الثالثة: الحليب 20%

ني
الثا

صل 
الف

 

15% 
 / الوحدة الرابعة: منتجات األلبان
 أواًل: منتجات األلبان المتخمرة 

 

 .(%20قدرات عقلية عليا ) (،%40ات )ــوتوظيف المعلومق ــ(، الفهم والتطبي %40ت القياس كاآلتي: المعرفة )زع األسئلة على مستويـاتتو   •

 وفقموزعة  تقريباا للوحدة األولى( فقرات 9)حتوي االمتحان على ي ن المتوقع أنمثًلا فإنه م ( فقرة30)إذا كان االمتحان يتكون من مثال:   •
القدرات مستوى في  ( فقرة1وتوظيف المعلومات، و)( فقرات في مستوى الفهم والتطبيق 4( فقرات في مستوى المعرفة، و)4اآلتي: )

 العقلية العليا.



                                                             

 األوزان النسبية للوحدات الدراسية                                                                

 االقتصاد المنزليلفرع: ا                                                                     الرسم والتصميم المبحث:            
 الوزن النسبي اسم الوحدة الفصل الدراسي 

الفصل األول
 

 %35  عناصر التصميم وأسسه وتطبيقاتهاألولى: الوحدة 

 %30 مجاالت التصميم وتطبيقاتهاالثانية: الوحدة 
الفصل الثاني

 
 %20 التذوق والنقد الفنيالثالثة: الوحدة 

 /  الفن الشعبي ومجاالتهالرابعة: الوحدة 
 %15  الفن الشعبي وخصائصه :أوالا 

 

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

( فقرة تقريًبا للوحدة األولى موزعة وفق 18أن يحتوي االمتحان على ) المتوقعفإنه من  مثًل  فقرة( 50من ) يتكونمثال: إذا كان االمتحان  •
( فقرة في مستوى المهارات 4( فقرات في مستوى الفهم والتطبيق وتوظيف المعلومات، و)7( فقرات في مستوى المعرفة، و)7اآلتي: )

 العقلية العليا.

     


