
 

 

 
 األوزان النسبية للوحدات الدراسية

   الشرعي التعليم:فرع                            والحديث النبوي الشريف والسيرة النبوية التفسير وعلوم القرآن المبحث:           

 الوزن النسبي الوحدة الدراسية الفصل الدراسي

ول
 األ

صل
الف

 

 %16 (8,7,6,3,1تفسير/الدروس: )
 %17 (13,12,11,10, 9)تفسير/الدروس: 
 %16 (5,4,3,2,1حديث/الدروس: )
 %16 (11، 9، 8، 7، 6حديث/الدروس: )

ني
الثا

صل 
الف

 

 %10 (17، 16، 14تفسير/الدروس: )
 %10 (14، 13، 12حديث/الدروس: )
 %8 (21، 20,19,18تفسير/الدروس: )
 %7 (18، 17,16,15حديث/الدروس: )

 

 (%20)القدرات العقلية العليا  (،%40)الفهم والتطبيق وتوظيف المعلومات (، %40)المعرفة  كاآلتي:تتوزع األسئلة على مستويات القياس  •

تي: تقريباا للوحدة األولى موزعة وفق اآل ات( فقر10( فقرة مثًلا فإنه من المتوقع أن يحتوي االمتحان على )٦0مثال: إذا كان االمتحان يتكون من ) •
 ( فقرة في مستوى المهارات العقلية العليا.2في مستوى الفهم والتطبيق وتوظيف المعلومات، و) ات( فقر4في مستوى المعرفة، و) ات( فقر4)

 



                              

 األوزان النسبية للوحدات الدراسية

 الشرعي التعليم:فرع                                         النظم اإلسالمية وفقه الدعوة المبحث:                           

 الوزن النسبي الوحدة الدراسية الفصل الدراسي

ول
 األ

صل
الف

 

 %65 13، 12، 11، 10، 9،  7، 5، 3، 2الدروس:  االجتماعيالنظام  األولى:

ني
الثا

صل 
الف

 

 %20 16، 15، 14الدروس:  الـعـقوبات الثانية: نظـام

 %15 19، 18، 17الدروس:  وفقه الدعوة الثالثة: الجهاد

 

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

 ( فقرة تقريباا للوحدة األولى موزعة وفق اآلتي: 26( فقرة مثًلا فإنه من المتوقع أن يحتوي االمتحان على )40مثال: إذا كان االمتحان يتكون من ) •

 ( فقرات في مستوى المهارات العقلية العليا.6ت، و)( فقرات في مستوى الفهم والتطبيق وتوظيف المعلوما10( فقرات في مستوى المعرفة، و)10)



 األوزان النسبية للوحدات الدراسية                                                              

 دبياأل التعليم: فرع                                                                                    رياضياتالالمبحث:         

 

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

موزعة  من الوحدة األولىتقريبا ( فقرات 10) يحتوي االمتحان على أن( فقرة مثالً فإنه من المتوقع 40تكون من ): إذا كان االمتحان ي مثال •
في مستوى المهارات  ة( فقر2( فقرات في مستوى الفهم والتطبيق وتوظيف المعلومات، و)4( فقرات في مستوى المعرفة، و)4) :االتيوفق 

 العقلية العليا.

 الوزن النسبي الدراسيةالوحدة  الفصل الدراسي

ول
 األ

صل
الف

 

 %24 الوحدة االولى: النهايات واالتصال

 %23 الوحدة الثانية: التفاضل

 %18 الوحدة الثالثة: تطبيقات التفاضل

ني
الثا

صل 
الف

 

 %20 ((+ثانًيا )أواًل  )الفصل األول+ الفصل الثاني بند الوحدة الرابعة: التكامل وتطبيقاته

 %15 ثالًثا( الثاني بند )الفصلالوحدة الرابعة: التكامل وتطبيقاته 



                              

 األوزان النسبية للوحدات الدراسية                                                              

 الشرعي التعليم:فرع                                              فقه المعامالت المبحث:                           

 الوزن النسبي الدراسيةالوحدة  الفصل الدراسي

ول
 األ

صل
الف

 

 %65 (9- 1)الدروس:  األولى:

اني
 الث

صل
الف

 

 %20 (12- 10)الدروس: الثانية: 

 %15 (15، 14، 13)الدروس: الثالثة: 

 

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

 ( فقرة تقريباا للوحدة األولى موزعة وفق اآلتي: 26( فقرة مثًلا فإنه من المتوقع أن يحتوي االمتحان على )40مثال: إذا كان االمتحان يتكون من ) •

 المهارات العقلية العليا.( فقرات في مستوى 6( فقرات في مستوى الفهم والتطبيق وتوظيف المعلومات، و)10( فقرات في مستوى المعرفة، و)10)



 األوزان النسبية للوحدات الدراسية

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

 الوزن النسبي الوحـــــــــدة الدراسية الفصل الدراسي

ول
 األ

صل
الف

 

 %29 األولى: علم المعاني
 %11 الثانية: النقد األدبي في العصر العباسي

 %25 الثالثة: المذاهب األدبية في العصر الحديث

ني
الثا

صل 
الف

 

 الرابعة: علم البديع
: المحسنات اللفظية:  أوًلا

 الجناس -1
 السجع -2
 رد العجز على الصدر )التصدير( -3

20% 

 علم البديع الرابعة:
 المعنوية:ثانياا: المحسنات 

 الطباق -1
 المقابلة -2
 التورية   -3

15% 

 (%20(، قدرات عقلية عليا )%40) (، الفهم والتطبيق وتوظيف المعلومات%40تتوزع األسئلة على مستويات القياس كاآلتي: المعرفة ) •
( فقرات تقريباا للوحدة األولى موزعة وفق 15االمتحان على )( فقرة مثًلا فإنه من المتوقع أن يحتوي 50مثال: إذا كان االمتحان يتكون من ) •

( فقرات في مستوى المهارات 3( فقرات في مستوى الفهم والتطبيق وتوظيف المعلومات، و)6( فقرات في مستوى المعرفة، و)6اآلتي: )
 العقلية العليا.



 األوزان النسبية للوحدات الدراسية

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

 الوزن النسبي الوحـــــــــدة الدراسية الفصل الدراسي

ول
 األ

صل
الف

 

 %32 األدب في العصر األندلسياألولى: 

 %33 الثانية: األدب في العصرين األيوبي والمملوكي

ني
الثا

صل 
الف

 

 الشعر في العصر الحديثقضايا من الثالثة: 
: من اتجاهات الشعر في العصر الحديث:  أوًلا

 اًلتجاه الكالسيكي -1
 اًلتجاه الرومانسي -2

20% 

 العصر الحديثالشعر في قضايا من  الثالثة:
 ثانياا: شعر الثورة العربية الكبرى 

 رابعاا: شعر المقاومة  
15% 

 

 (%20(، قدرات عقلية عليا )%40) (، الفهم والتطبيق وتوظيف المعلومات%40تتوزع األسئلة على مستويات القياس كاآلتي: المعرفة ) •
تقريباا للوحدة األولى موزعة وفق  ة( فقر13المتوقع أن يحتوي االمتحان على )( فقرة مثًلا فإنه من 40مثال: إذا كان االمتحان يتكون من ) •

في مستوى المهارات  ات( فقر3( فقرات في مستوى الفهم والتطبيق وتوظيف المعلومات، و)5( فقرات في مستوى المعرفة، و)5اآلتي: )
 العقلية العليا.

 



 األوزان النسبية للوحدات الدراسية                                                              

 األدبي والشرعيفرع التعليم:    )النحو والصرف(         المبحث: اللغة العربية 

 الوزن النسبي الوحــــــــــــــــــدة الدراسية الفصل الدراسي

ول
 األ

صل
الف

 

 %6 األولى: كسر همزة إن  
 %15 الثانية: أحوال الفاعل والمفعول به تقديًما وتأخيًرا

 %9 الثالثة: اإلبدال
 %18 الخامسة: التصغير
 %17 السادسة: اإلضافة 

ني
الثا

صل 
الف

 

 %20 وأنواع األدواتالجر  حروف السابعة: معاني 
 %4 الثامنة: االستثناء

 %5 اإلعالل بالقلب والحذفالتاسعة: 
 %6 العاشرة: عمل المصدر والمشتقات

 

 (%20(، قدرات عقلية عليا )%40) مات(، الفهم والتطبيق وتوظيف المعلو %40المعرفة )تتوزع األسئلة على مستويات القياس كاآلتي:  •
( فقرات تقريباا للوحدة األولى موزعة 5يحتوي االمتحان على )( فقرة مثًلا فإنه من المتوقع أن 70مثال: إذا كان االمتحان يتكون من ) •

في مستوى الفهم والتطبيق وتوظيف المعلومات، وفقرة في مستوى المهارات العقلية  تينفي مستوى المعرفة، وفقر فقرتينوفق اآلتي: 
 العليا.


