
 

 األوزان النسبية للوحدات الدراسية

  التعليم: الصناعيفرع                          الدراسة الخاصة(الصناعية )دارة المشروعات إ لمبحث:           

 الوزن النسبي  الوحدة الدراسية 
 %19 مدخل إلى إدارة المشروعات الصناعية   الوحدة األولى:

 %10 حياة المشروع الوحدة الثانية: دورة
 %14 المنشآت الصناعية وتنظيمها   الوحدة الثالثة: تخطيط

 %18 الصيانة   الوحدة الرابعة: إدارة
 %39 الى شبكات األعمال وتطبيقاتها   الوحدة الخامسة: مدخل

 

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

موزعة  الثانيةتقريًبا للوحدة  ات( فقر6أن يحتوي االمتحان على ) المتوقعفإنه من  مثًل  فقرة( 30من ) يتكونمثال: إذا كان االمتحان  •
في مستوى  ة( فقر1( فقرات في مستوى الفهم والتطبيق وتوظيف المعلومات، و)3في مستوى المعرفة، و) ة( فقر2وفق اآلتي: )

 المهارات العقلية العليا. 

 



 األوزان النسبية للوحدات الدراسية                                                                                

 
 فرع التعليم: الصناعي                                    )الدراسة الخاصة( / االتصاالت واإللكترونيَّات الرسم الصناعيالمبحث:           
 

 الوزن النسبي الوحدة الدراسية الفصل الدراسي

الفصل األول
 %9 الوحدة األولى: تمثيل العناصر األساسيَّة المكونة للدوائر اإللكترونية   

 %10 الوحدة الثانية: الوحدات األساسيَّة المكونة للدوائر اإللكترونية  
 %15 الوحدة الثالثة: تمثيل النظم الكهربائيـــة واإللكترونية  

 %8 الوحدة الرابعة: التغذية الكهربائيـــــــــة لألجهزة اإللكترونيــــــــة  
 %8 الوحدة الخامسة: اإلشـــارات الكهربائيـــــة والمنحنيات  

الفصل الثاني
 

 %11 الوحدة السابعة: أجهزة التحكم والحماية الكهربائيَّة  
 %6 الوحدة الثامنة: المخططات التمثيليَّة للمكبرات اإللكترونيَّة  
 %8 : تمثيل مكبرات العمليَّاتالتاسعةالوحدة   
 %8 الوحدة العاشرة: أجهزة القياس الكهربائيَّة واإللكترونيَّة  

 %10 الوحدة الثانية عشرة: تمثيل الدوائر المنطقيَّة  

 %7 الوحدة الثالثة عشرة: أمثلة على النظـم الكهربائية واإللكترونية  

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



 األوزان النسبية للوحدات الدراسية                                                              

 الفرع الصناعي                4+م 3المستوى م      )الدراسة الخاصة(أجهزة مكتبية   -رسم صناعي  المبحث:         

 الوزن النسبي الوحدة الدراسية الفصل الدراسي
صل األول

الف
 %23 الوحدة األولى: عناصر الدارات الكهربائية وااللكترونية 

 %10 الدارات الكهربائية وااللكترونيةالوحدة الثانية: مخططات 

 %17 الوحدة الثالثة: دارات التغذية الكهربائية

صل الثاني
الف

 

 %27 والحاسوبالوحدة األولى: عناصر الحماية والتحكم في االجهزة المكتبية 

 %23 الوحدة الثانية: مخططات تشخيص األعطال في األجهزة المكتبية والحاسوب 

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

 

 



                                                           

 األوزان النسبية للوحدات الدراسية     

  التعليم: الصناعيفرع    )الدراسة الخاصة(   الكهرباءالصناعي /رسم ال :المبحث                  

 الوزن النسبي  الوحدة الدراسية  الفصل الدراسي

ول
 األ

صل
الف

 

 %13 القياس الكهربائية ةأجهز  األولى:الوحدة 

 %17 الكهربائية الثانية: التمديداتالوحدة 

 %20 آالت التيار المتناوب الثالثة:الوحدة 

ني
الثا

صل 
الف

 

 %13 االلكترونية والكترونيات القدرة األولى: الداراتالوحدة 

 %17 التيار المباشر الثانية: محركاتالوحدة 

 %20 التحكم الكهربائية والتحكم المبرمجالوحدة الثالثة: 
 

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

 
 



 األوزان النسبية للوحدات الدراسية                                                              

 لفرع: الصناعيا               )الدراسة الخاصة( تخصص اللحام وأشغال المعادنالصناعي/الرسم  :المبحث

 
 الوزن النسبي اسم الوحدة الفصل الدراسي

الفصل األول
 

 %20 طرائق ربط المعادن االولى:الوحدة 
 %20 القطاعات الثانية:الوحدة 

 %10 الوحدة الرابعة: الرسم التخطيطي

الفصل الثاني
 

 %25 الوحدة الثانية: االفراد                              
 %15 الرسم التجميعي                     الثالثة:الوحدة 
 %10     الرسم التفصيلي                 الرابعة:الوحدة 

 

(، القدرات العقلية العليا %40(، الفهم والتطبيق وتوظيف المعلومات )%40سئلة على مستويات القياس كاالتي: المعرفة )توزع األت  •
(20%.) 

 



 
 األوزان النسبية للوحدات الدراسية

 
 الصناعي التعليم:فرع                     الدراسة الخاصة(الصحية )/ التدفئة المركزية واألدوات  الرسم الصناعي المبحث:         

 الوزن النسبي الوحدة الدراسية الفصل الدراسي

ول
 األ

صل
الف

 

 %13 وقطعهاالوحدة األولى: الرموز والمصطلحات الفنية الخاصة باألنابيب 

الوحدة الثانية: أنظمة الصرف الصحي والرموز والمصطلحات الفنية 
 الخاصة بها

17% 
 %20    الوحدة الثالثة: أنظمة التدفئة المركزية وشبكاته     

ني
الثا

صل 
الف

 

 %10  المركزية بالبخارالوحدة األولى: شبكات التدفئة 

 %8 الوحدة الثانية: التدفئة بالهواء الساخن

 %32 الرسم التجميعي والتفصيلي : الثالثةالوحدة 

 

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



 
 األوزان النسبية للوحدات الدراسية

 الصناعي التعليم:فرع                                                  )الدراسة الخاصة(   والتبريدالتكييف  /الرسم الصناعي  المبحث: 
 

 الوزن النسبي الوحدة الدراسية الفصل الدراسي
الفصل األول

 %10 وقطع الوصل والمحابس المستخدمة في أنظمة التكييف والتبريد الوحدة األولى: االنابيب 

 %15 الدوائر الميكانيكية ألنظمة التكييف والتبريدالوحدة الثانية: 
 %23 الدارات الكهربائية ألنظمة التكييف والتبريدالوحدة الثالثة: 
 %2 القطاعاتالوحدة الرابعة: 

الفصل الثاني
 

 %25 الرسم التجميعي الوحدة األولى: 

 %25  مجاري الهواء في أنظمة التكييف المركزي : الثالثةالوحدة 

 

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

 



 

 األوزان النسبية للوحدات الدراسية

  التعليم: الصناعيفرع                                              كهرباء المركبات  )الدراسة الخاصة(الصناعي / المبحث: الرسم

 الوزن النسبي  الوحدة الدراسية  الفصل الدراسي

ول
 األ

صل
الف

 

 %50 نارة في المركبات اإل أنظمة األولى:الوحدة 

ني
الثا

صل 
الف

 

 %20 البيان والتحذير في المركبة  ولى: أنظمةاألالوحدة 

 %18 األنظمة الكهربائية المساعدة في المركبة  الثانية:الوحدة 

 %12 الوحدة الثالثة: أنظمة الحماية واألمان في المركبة
 

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

 
 

 



 األوزان النسبية للوحدات الدراسية                                                              

 الفرع: الصناعي                                       نتاج                        ميكانيك اإلالمبحث: الرسم الصناعي/      

 النسبيالوزن  اسم الوحدة الفصل الدراسي
الفصل األول

 %20 القطاعات األولى:الوحدة  

 %10 عالمات التشغيل الثانية:الوحدة 

 %20 رموز ومصطلحات اللحام الثالثة:الوحدة 

الفصل الثاني
 %10  النهايات والتوافقات                       الخامسة:الوحدة  

 %25 الرسم التجميعي                              األولى:الوحدة 

 %15 الرسم التفصيلي                              االولى:الوحدة 
 

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



 األوزان النسبية للوحدات الدراسية                                                              

 الصناعي  :فرع التعليم                           )الدراسة الخاصة(  ميكانيك المركبات /الرسم الصناعيالمبحث:            

 الوزن النسبي الوحدة الفصل الدراسي

ول
 األ

صل
الف

 

 %12 والمصطلحات الفنية األولى: الرموزالوحدة 

 %10 اآلالت الثانية: نظريةالوحدة 

 %28 القطاعات الثالثة:الوحدة 

ني
الثا

صل 
الف

 

 %28 التجميعي الرابعة: الرسمالوحدة 

 %22  التفصيلي الخامسة: الرسمالوحدة 

 

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

 



 األوزان النسبية للوحدات الدراسية                                                                                

 
 فرع التعليم: الصناعي                                    )الدراسة الخاصة( النجارة والديكور/  الرسم الصناعيالمبحث:           
 

 الوزن النسبي الوحدة الدراسية الدراسيالفصل 

الفصل األول
 

 %29 الوحدة األولى: المساقط والمناظير 

 %21 الوحد الثانية: القطاعات 
الفصل الثاني

 
 %15 الوحدة االولى: االنفرادات

 %23 الوحدة الثانية: الرسم التنفيذي
 %12 الوحدة الثالثة: الرسم الحر 

 
 ( %20عليا ) (، قدرات عقلية  %40(، الفهم والتطبيق وتوظيف المعلومات ) %40تي: المعرفة ) مستويات القياس كاآلتتوزع األسئلة على  •



 األوزان النسبية للوحدات الدراسية

           الصناعي والفندقي والسياحي / مسار كلياتفرع التعليم:                            الدراسة الخاصة(الريــاضيــات )مبحث: ال       

 الوحـــــدة الدراسيـــــة الوزن النسبي

21 %  الوحدة األولى: النهايات واالتصال  

92 %  الوحدة الثانية: التفاضل 
30 %  الوحدة الرابعة: التكامل وتطبيقاته  

20 % اإلحصاء واالحتماالت الوحدة الخامسة:    

 

 (%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  فقرة( 40مثال: إذا كان االمتحان يتكون من ) •
في  فقرة (1( فقرات في مستوى الفهم والتطبيق وتوظيف المعلومات، و)3في مستوى المعرفة، و) فقرات (4) موزعة وفق اآلتي:

 .مستوى المهارات العقلية العليا



 األوزان النسبية للوحدات الدراسية

 
 فرع التعليم: الصناعي          )الدراسة الخاصة( االتصاالت واإللكترونيَّات / المبحث: العلوم الصناعيَّة الخاصة     
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 (%20(، قدرات عقلية عليا )%40فهم والتطبيق وتوظيف المعلومات )(، ال%40تتوزع االسئلة على مستويات القياس كاالتي: المعرفة ) •
 ولى موزعة وفق اآلتي: تقريبا للوحدة األ ات( فقر7ن يحتوي االمتحان على )أنه من المتوقع إ ف( فقرة مثًل 40يتكون من ) االمتحانكان  إذا مثال: •

 في مستوى المهارات العقلية العليا. ة( فقر1( فقرات في مستوى الفهم والتطبيق وتوظيف المعلومات، و)3( فقرات في مستوى المعرفة، و)3)
 

 الوزن النسبي الوحدة الدراسية الفصل الدراسي

الفصل األول
 

 %18 الوحدة االولى: التضمين والكشف

 %10 الثانية: الهوائيَّات وانتشار الموجاتالوحدة 

 %8 الوحدة الثالثة: أجهزة االستقبال اإلذاعي  

 %14 الوحدة الرابعة: أجهزة الهاتف

الفصل الثاني
 %18 الوحدة الخامسة: المقاسم 

 %11 الوحدة السادسة: التلغراف والناسوخ ونقل المعلومات

 %21 المحمَّلةالوحدة السابعة: االتصاالت 



 

 األوزان النسبية للوحدات الدراسية                                                              

 الصناعيالتعليم: رع ف                          )الدراسة الخاصة(أجهزة مكتبية  -صناعة العلم  المبحث:  

 الوزن النسبي الوحدة الدراسية الفصل الدراسي
الفصل 

األول
 (1الوحدة األولى: جهاز التلقيم االلي )ف 

 

13% 
 (1الوحدة الثانية: جهاز قلب الصورة)ف

 

15% 
 (1الوحدة الثالثة: شبكات الحاسوب)ف

 

22% 

الفصل الثاني
 (2الوحدة األولى: األجهزة متعددة الوظائف الملونة)ف 

 

10% 
 (2الوحدة الثانية: االت خدمة المكتب)ف

 

20% 
 (2الوحدة الثالثة: أجهزة عرض البيانات وااللواح التفاعلية)ف

 

20% 
 

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

ولى موزعة وفق تقريبا للوحدة األ ( فقرات5ن يحتوي االمتحان على )أنه من المتوقع إ ف( فقرة مثًل 40يتكون من ) االمتحانكان  إذا مثال: •
( فقرة في مستوى المهارات العقلية 1في مستوى الفهم والتطبيق وتوظيف المعلومات، و) ة( فقر2في مستوى المعرفة، و) ة( فقر2اآلتي: )

 العليا.
 



 األوزان النسبية للوحدات الدراسية                                                              

 لفرع: الصناعيا  )الدراسة الخاصة( تخصص اللحام وأشغال المعادن / العلوم الصناعية الخاصة :المبحث
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 (%20(، القدرات العقلية العليا )%40(، الفهم والتطبيق وتوظيف المعلومات )%40تي: المعرفة )توزع األسئلة على مستويات القياس كاآل •
 ولالفصل األ/ولىا للوحدة األتقريًب  ات( فقر6ن يحتوي االمتحان على )أنه من المتوقع  فإ( فقرة مثًل 40ذا كان االمتحان يتكون من )مثال: إ •

في مستوى  ة( فقر1( فقرات في مستوى الفهم والتطبيق وتوظيف المعلومات، و)3( فقرات في مستوى المعرفة، و)2تي: )عة وفق اآلموز
 .القدرات العقلية العليا

 الوزن النسبي الدراسية الوحدة الفصل الدراسي

الفصل األول
 

 %15 اللحام بالقوس الكهربائي المعدني المحجوب بالغاز)ميج( األولى:الوحدة 
 %16 اللحام بقوس التنجستون المحجوب بالغاز)تيج( الثانية:الوحدة 
 %6 لحام المقاومة الكهربائية الثالثة:الوحدة 
 %5 لحام االنابيب الرابعة:الوحدة 
 %4 ثني األنابيب المعدنية الخامسة:الوحدة 
 %4 القطع بالبالزما السادسة:الوحدة 

الفصل الثاني
 

 %24 (2فالقطع والتشكيل) وآالتمقاطع االلمنيوم  األولى:الوحدة 
 %10 (2تفصيل منتوجات االلمنيوم)فالوحدة الثانية: 
 %16 (2تفصيل المنتوجات المعدنية)فالوحدة الثالثة: 



 األوزان النسبية للوحدات الدراسية                                                              

 الصناعي  :الفرع                                )الدراسة الخاصة(النجارة والديكور علم المبحث: 

 الوزن النسبي الوحدة الدراسية الفصل الدراسي

الفصل األول
 %13 خراطة األخشاب الوحدة األولى: 

 %5 الوحدة الثانية: الحفر والزخرفة

 %18 الوحدة الثالثة: الدهان 

 %14 الوحدة الرابعة: تراكيب قطع األثاث
الفصل الثاني

 %18 الوحدة األولى: منجور العمارة 

 %15 الوحدة الثانية: أعمال الديكور

 %17 الثالثة: حساب التكاليفالوحدة 
 

 (%20(، قدرات عقلية عليا )%40ت )(، الفهم والتطبيق وتوظيف المعلوما%40: المعرفة )كاآلتيعلى مستويات القياس  األسئلةتتوزع  •

للوحدة األولى موزعة وفق ( فقرات تقريباً 8( فقرة مثالً فإنه من المتوقع أن يحتوي االمتحان على )60مثال إذا كان االمتحان يتكون من ) •
في مستوى المهارات  ( فقرة2و)( فقرات في مستوى الفهم والتطبيق وتوظيف المعلومات، 3( فقرات في مستوى المعرفة، و)3اآلتي: )

 العقلية العليا.
 



 األوزان النسبية للوحدات الدراسية                                                              

 
 الصناعي التعليم:فرع        )الدراسة الخاصة(العلوم الصناعية الخاصة / التدفئة المركزية واألدوات الصحية  المبحث:

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 (%20قدرات عقلية عليا ) (،%40) الفهم والتطبيق وتوظيف المعلومات (،%40)المعرفة  كاآلتي:تتوزع األسئلة على مستويات القياس  •
للوحدة األولى موزعة وفق  فقرات( 4فإنه من المتوقع أن يحتوي االمتحان على ) مثالً،فقرة  (40)إذا كان االمتحان يتكون من  مثال: •

( فقرة في مستوى المهارات العقلية 1( فقرة في مستوى الفهم والتطبيق وتوظيف المعلومات، )1في مستوى المعرفة، ) ة( فقر2اآلتي: )
 العليا.

 الوزن النسبي الوحدة الدراسية الفصل الدراسي

الفصل األول
 

أنظمة التدفئة المركزية بالماء  األولى:الوحدة 
 الساخن 

 

11% 
 المشعات الحرارية  الثانية:الوحدة 

 
7% 

 لمراجلا الثالثة:الوحدة 
 

7% 
 الحارقات  الرابعة:الوحدة 

 
14% 

 المضخات الخامسة:الوحدة 
 

7% 
 المبادالت الحرارية السادسة:الوحدة 

 
4% 

الفصل 
الثاني

 

أجهزة التحكم في أنظمة التدفئة  األولى:الوحدة 
 وتشغيلها

 

6% 
 نظام التدفئة بالبخار الثانية:الوحدة 

 
16% 

 المداخن الثالثة:الوحدة 
 

4% 
 نظام التدفئة بالهواء الساخن الرابعة:الوحدة 

 
16% 

 القنوات الخامسة:الوحدة 
 

4% 
 %4 الحراري الوحدة السادسة: العزل 
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 الصناعي التعليم:فرع                                )الدراسة الخاصة( التكييف والتبريد/العلوم الصناعية الخاصة المبحث:

 

 الوزن النسبي الوحدة الدراسية الفصل الدراسي

ول
 األ

صل
الف

 

 ساسيات تكييف الهواء أالوحدة األولى: 
 

12% 
 الوحدة الثانية: أجهزة تكييف الهواء المنزلية

 
30% 

 %8 الوحدة الثالثة: قنوات )مجاري( الهواء

ني
الثا

صل 
الف

 

 الوحدة األولى: وحدات تكييف الهواء المجمعة
 

8% 
 الوحدة الثانية: نظام مبرد الماء

 
25% 

 المركزية المجزأة الوحدة الثالثة: أنظمة التكييف 
 

6% 
 الوحدة الرابعة: جهاز تكييف المركبة 

 
11% 

 

 (%20قدرات عقلية عليا ) (،%40) الفهم والتطبيق وتوظيف المعلومات (،%40)المعرفة  كاآلتي:تتوزع األسئلة على مستويات القياس  •
موزعة وفق اآلتي:  الثانيةللوحدة ة فقر( 5فإنه من المتوقع أن يحتوي االمتحان على ) مثالً،فقرة  (40)إذا كان االمتحان يتكون من  مثال: •

 ( فقرة في مستوى المهارات العقلية العليا.1( فقرة في مستوى الفهم والتطبيق وتوظيف المعلومات، )2في مستوى المعرفة، ) ة( فقر2)
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  التعليم: الصناعيفرع                      )الدراسة الخاصة( كهرباء المركباتالعلوم الصناعية الخاصة / :المبحث          

 الوزن النسبي  الوحدة الدراسية  الفصل الدراسي

سي
لدرا

ل ا
فص

ال
 

 %15  الوحدة األولى: أنظمة حقن الوقود

 %16  الوحدة الثانية: أنظمة البيان والتحذير
 %19  الوحدة الثالثة: األنظمة الكهربائية المساعدة

ني
الثا

صل 
الف

 

 %15 أنظمة الحماية واألمان في المركبة  االولى:الوحدة 

 %24 المركبات الهجينة  الثانية: تكنولوجياالوحدة 
 %11 الكهربائية في المركبات  الثالثة: المخططاتالوحدة 

 

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

تقريًبا للوحدة األولى موزعة   ات( فقر10أن يحتوي االمتحان على )  المتوقعفإنه من    مثًل   فقرة(  40من )  يتكونمثال: إذا كان االمتحان   •
( فقرة في مستوى 2( فقرات في مستوى الفهم والتطبيق وتوظيف المعلومات، و)4( فقرات في مستوى المعرفة، و)4وفق اآلتي: )

 المهارات العقلية العليا. 

 



 األوزان النسبية للوحدات الدراسية                                                              

  التعليم: الصناعيفرع                      )الدراسة الخاصة( الكهرباءالعلوم الصناعية الخاصة / :المبحث          

 الوزن النسبي  الوحدة الدراسية  الفصل الدراسي

سي
لدرا

ل ا
فص

ال
 

 %14 حادي الطورأمحركات التيار المتناوب  الوحدة األولى:

 %18 المتناوب ثالثي الطور محركات التيارالوحدة الثانية: 

 %18 التيار المباشر الوحدة الثالثة: آالت

ني
الثا

صل 
الف

 

 %9 الوحدة األولى: المحوالت

 %27 التحكم والحماية الوحدة الثانية: دارات

 %14 المنطقية المبرمجة الوحدة الثالثة: الحاكمات
 

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

تقريًبا للوحدة األولى موزعة  ات( فقر7أن يحتوي االمتحان على ) المتوقعفإنه من  مثًل  فقرة( 40من ) يتكونمثال: إذا كان االمتحان  •
( فقرة في مستوى 1( فقرات في مستوى الفهم والتطبيق وتوظيف المعلومات، و)3( فقرات في مستوى المعرفة، و)3وفق اآلتي: )

 المهارات العقلية العليا. 

 



 األوزان النسبية للوحدات الدراسية                                                              

 لفرع: الصناعيا     )الدراسة الخاصة( نتاجميكانيك اإلتخصص العلوم الصناعية الخاصة/ :المبحث

 

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

موزعة وفق  ولىا للوحدة األ( فقرات تقريًب 9ن يحتوي االمتحان على )أنه من المتوقع  فإ( فقرة مثًل 40ذا كان االمتحان يتكون من )مثال: إ •
( فقرة في مستوى القدرات العقلية 1في مستوى الفهم والتطبيق وتوظيف المعلومات، و) ات( فقر4في مستوى المعرفة، و) ات( فقر4تي: )اآل

 .العليا

الوزن  الدراسية الوحدة الفصل الدراسي
 النسبي

الفصل األول
 %22 خراطة السلبات الداخلية والخارجيةولى: الوحدة األ 

 %10 قطع اللولب مفرد البابالوحدة الثالثة: 
 %11 لحام المعادن الحديدية بالقوس الكهربائي في الوضعين األفقي والعموديالوحدة الخامسة: 
 %7 والعمودي وفوق الرأسلحام المعادن الحديدية باألوكسي استيلين في األوضاع األفقي الوحدة السادسة: 

الفصل الثاني
 %6 تجهيز المكشطة النطاحة الوحدة السابعة:  

 %8 كشط السطوح المنبسطة والزاوية الوحدة الثامنة: 
 %6 م المعادن الحديدية بالقوس الكهربائي في وضع فوق الرأس لحاالوحدة التاسعة: 
 %12 قص المعادن الحديدية بالقوس الكهربائي     الوحدة العاشرة: 

 %18 لحام حديد الزهر بالقوس الكهربائي واألوكسي أستيلين   الثانية عشر:  الوحدة
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 الصناعي  :فرعال                              )الدراسة الخاصة( ميكانيك المركبات/المبحث: العلوم الصناعية الخاصة

الدراسيةالوحدة  الفصل الدراسي  الوزن النسبي 

الفصل األول 
 

 % 6 اختبارات المحرك              الوحدة األولى: 

 % 16 تجديد المحرك            الوحدة الثانية: 

 % 17 أنظمة التعليق في المركبات  الوحدة الثالثة: 

 % 11  أنظمة التوجيه وهندسة العجالت االمامية الوحدة الرابعة: 

الفصل الثاني
 

 % 13 أنظمة الفرامل في المركبات           الوحدة الخامسة: 

 % 6 مجموعة الفاصل والقابض             الوحدة السادسة: 

 % 4 صندوق السرعات اليدوي             الوحدة السابعة: 

 % 12 صندوق السرعات اآللي               الوحدة الثامنة: 

 % 9 مجموعة النقل النهائي               الوحدة التاسعة: 

 % 6 المركبات الهجينة                    الوحدة العاشرة: 

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

تقريًبا للوحدة  ات( فقر5أن يحتوي االمتحان على ) المتوقعفإنه من  مثًل  فقرة( 80من ) يتكونمثال: إذا كان االمتحان  •
في مستوى الفهم والتطبيق وتوظيف المعلومات،  ة( فقر2في مستوى المعرفة، و) ة( فقر2األولى موزعة وفق اآلتي: )

 .( فقرة في مستوى المهارات العقلية العليا1و)



 

 األوزان النسبية للوحدات الدراسية                                                              

 (مسار الكلياتالصناعي )فرع التعليم:                                     )الدراسة الخاصة(المبحث: الفيزياء 

 الوزن النسبي اسم الفصل

 %38 الكهربائيةالفصل الثالث: المواسعة 

 %34 الفصل الرابع: التيار الكهربائي ودارات التيار المباشر

 %28 الحث الكهرمغناطيسي: فصل السادسال
 

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

 ( فقرة تقريًبا للوحدة األولى وفق اآلتي:  11) ( فقرة فإنه من المتوقع أن يحتوي االمتحان على30مثال: إذا كان االمتحان يتكون من ) •

في مستوى المهارات العقليةةة ( فقرات 2( فقرات في مستوى الفهم والتطبيق وتوظيف المعلومات، و)5( فقرات في مستوى المعرفة، و)5)
 العليا.


