
 
 األوزان النسبية للوحدات الدراسية

 التعليم الصحيفرع التعليم:                               )الدراسة الخاصة( التشريح ووظائف األعضاءالمبحث:   

 الوزن النسبي الوحدة الدراسية

 %18 . الغدد الصماء1

 %18 . الجهاز العصبي2

 %16 . الحواس3

 %16 . الجهاز البولي4

 %14 الجهاز التناسلي الذكري . 5

 %18 . الجهاز التناسلي األنثوي 6

 

 .(%20(، قدرات عقلية عليا )%40(، الفهم والتطبيق وتوظيف المعلومات )%40تتوزع األسئلة على مستويات القياس كاآلتي: المعرفة ) •
ا للوحدة األولى موزعة وفق تقريبا  ات( فقر5يحتوي االمتحان على )( فقرة مثًلا فإنه من المتوقع أن 30مثال: إذا كان االمتحان يتكون من ) •

 في مستوى القدرات العقلية العليا.   ( فقرة1في مستوى الفهم والتطبيق وتوظيف المعلومات، )  ( فقرة2في مستوى المعرفة، )  ( فقرة2اآلتي: )



 األوزان النسبية للوحدات الدراسية
 التعليم الصحيفرع التعليم:                                         )الدراسة الخاصة( التغذيةالمبحث: 

 الوزن النسبي الوحدة الدراسية

 %43 التغذية في مراحل الحياة. 1

 %19 التحكم بالوزن . 2

 %9 أمراض ذات عالقة بالتغذية. 3

 %29 الحميات الخاصة للحاالت المرضية. 4

 

 .(%20(، قدرات عقلية عليا )%40(، الفهم والتطبيق وتوظيف المعلومات )%40تتوزع األسئلة على مستويات القياس كاآلتي: المعرفة ) •
ا للوحدة األولى موزعة وفق تقريبا  ة( فقر13( فقرة مثًلا فإنه من المتوقع أن يحتوي االمتحان على )30مثال: إذا كان االمتحان يتكون من ) •

في مستوى القدرات العقلية   ( فقرات3في مستوى الفهم والتطبيق وتوظيف المعلومات، )  ( فقرات5في مستوى المعرفة، )  ( فقرات5اآلتي: )
 العليا.



 األوزان النسبية للوحدات الدراسية    

 الصحيفرع التعليم:                                     الثقافة الصحية المبحث:

 الوزن النسبي الوحدة الدراسية الفصل الدراسي

لث
الثا

ى  و
ست

الم
 

 % 5 طرق البحث في المجاالت الصحية 
 % 7 مهارات االتصال والتواصل

 % 5 والمبادئ األساسية للنمو والتطور المفاهيم 
 % 7 العوامل المؤثرة في النمو والتطور 

 % 9 صحة األم قبل الحمل وبعده 
 % 10 الطفل حديث الوالدة

 % 7 مرحلة الطفل الرضيع 

رابع
ى ال

ستو
الم

 

 % 5 الدارج –مرحلة الطفولة المبكرة 
 % 6 مرحلة الطفل ما قبل المدرسة

 % 5 المدرسة –المتأخرة  مرحلة الطفولة 
 % 10 الدارج –مرحلة الطفولة المبكرة 

 % 5 مرحلة الطفل ما قبل المدرسة
 % 5 المدرسة –مرحلة الطفولة المتأخرة  

 % 5 مرحلة المراهقة 
 % 9 المشكالت الصحية في المراحل العمرية المختلفة 

 

 (%20(، قدرات عقلية عليا )%40(، الفهم والتطبيق وتوظيف المعلومات )%40)تتوزع األسئلة على مستويات القياس كاآلتي: المعرفة  •
ا للوحدة األولى موزعة وفق تقريبا  ات( فقر4( فقرة مثًلا فإنه من المتوقع أن يحتوي االمتحان على )70مثال: إذا كان االمتحان يتكون من ) •

 في مستوى القدرات العقلية العليا.   ( فقرة1التطبيق وتوظيف المعلومات، )في مستوى الفهم و   ( فقرة1في مستوى المعرفة، )  ( فقرة2اآلتي: )



 األوزان النسبية للوحدات الدراسية
 التعليم الصحيفرع التعليم:                                         فسيولوجيا األمراضالمبحث: 

 الوزن النسبي الوحدة الدراسية

 %24 اضطرابات القلب واألوعية الدموية. 1

 %14 اضطرابات الجهاز التنفسي. 2

 %14 الهضمي اضطرابات الجهاز. 3

 %14 البولي اضطرابات الجهاز. 4

 %18 اضطرابات الجهاز العصبي. 5

 %16 اضطرابات الجهاز الحركي. 6

 

 (%20(، قدرات عقلية عليا )%40(، الفهم والتطبيق وتوظيف المعلومات )%40تتوزع األسئلة على مستويات القياس كاآلتي: المعرفة ) •
ا للوحدة األولى موزعة وفق تقريبا  ات( فقر7( فقرة مثًلا فإنه من المتوقع أن يحتوي االمتحان على )30يتكون من )مثال: إذا كان االمتحان  •

في مستوى القدرات العقلية  ( فقرة1في مستوى الفهم والتطبيق وتوظيف المعلومات، ) ( فقرات3في مستوى المعرفة، ) ( فقرات3اآلتي: )
 العليا.


