
 
 األوزان النسبية للوحدات الدراسية

 فرع التعليم: جميع الفروع األكاديمية والمهنية                                                      المبحث: التربية اإلسالمية                  

 الوزن النسبي الوحدة الدراسية الفصل الدراسي
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 %65 18-1: سالدرو 
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 %20 24-19الدروس: 

 %15       30-25الدروس: 

 

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

تقريباا للوحدة األولى موزعة وفق  ات( فقر39فإنه من المتوقع أن يحتوي االمتحان على )( فقرة مثًلا ٦0مثال: إذا كان االمتحان يتكون من ) •
في مستوى المهارات العقلية  ات( فقر7في مستوى الفهم والتطبيق وتوظيف المعلومات، و) ة( فقر1٦في مستوى المعرفة، و) ة( فقر1٦اآلتي: )

 العليا.

 



 األوزان النسبية للوحدات الدراسية

  المسار المهني الشاملفرع التعليم:                                                           اللغة االنجليزيةالمبحث:            

الوحدة رقم  الوحدة الدراسية  الوزن النسبي   الفصل الدراسي 
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25% 

The World of business 

(68-64كتاب الطالب من صفحة )  

 (46و 44كتاب التمارين صفحة )
9 

20% 
The World of business 

(70-68كتاب الطالب من صفحة )  

(48و 47و 45كتاب التمارين صفحة )  
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 15% Career Choices 

( 74 – 72كتاب الطالب )  
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 %20عليا  ةقدرات عقلي  ،%40وظيف المعلومات الفهم والتطبيق وت ،%40 ةمستويات القياس كاآلتي: المعرف ىعل ةسئلتتوزع األ •

 ةاألولى موزع ةللوحد ةفقر (12)ن يحتوي االمتحان على أنه من المتوقع إ فمثًل  ة( فقر30كان االمتحان يتكون من ) ذاإ مثال: •
 مهارات عليا. ةفقر( 2)المعلومات و ( فقرات فهم وتطبيق وتوظيف 5و) ةمعرف( فقرات 5وفق اآلتي: )



 األوزان النسبية للوحدات الدراسية                                                              

 التعليم: جميع الفروع فرع                                                              ردنتاريخ األ المبحث:              

 الوزن النسبي الوحدة الدراسية الفصل الدراسي

الفصل األول
 %9 عبر العصور االولى: األردنالوحدة  

 %24 األردن الهاشميين فياالنجازات السياسية للملوك  الثانية:الوحدة 
 %18 الفلسطينية والقضية الثالثة: االردنالوحدة 
 %14 عمان الرابعة: رسالةالوحدة 

الفصل الثاني
 %14 الحزبية في األردن والحياةالدستورية  الخامسة: السلطاتالوحدة  

 %6 الفصل االول والثاني()االمنية واالجهزة  العسكرية السادسة: المؤسساتالوحدة 

 %6 )الفصل الثالث( واالجهزة االمنية العسكرية السادسة: المؤسساتالوحدة 

 %9 السابعة: الحياة االقتصادية في االردنالوحدة 

 

، قدرات عقلية عليا (%40(، الفهم والتطبيق المعلومات )%40تي: المعرفة )األسئلة على مستويات القياس كاآلتتوزع  •
(20%) 
تقريباا للوحدة  ات( فقر5( فقرة مثًلا فإنه من المتوقع أن يحتوي االمتحان على )٦0مثال: إذا كان االمتحان يتكون من ) •

في مستوى الفهم والتطبيق وتوظيف المعلومات،  ة( فقر2في مستوى المعرفة، و) ة( فقر2األولى موزعة وفق اآلتي: )
 ( فقرة في مستوى المهارات العقلية العليا.1و)



 األوزان النسبية للوحدات الدراسية

 المهنيةفرع التعليم: الفروع                                                                 المبحث: اللغة العربية                    

 الوزن النسبي الوحــــــــــــــــــــــدة الدراسية الفصل الدراسي
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 %19 األولى: التنشئة الصالحة
 %19 الثانية: صناعة السرور

 %19 الخامسة: وأنت الحّب يا أردن
 %8 السابعة: العروض
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 %20 الثامنة: الفكر العربّي المتجّدد
 %8 العاشرة: القدس في قلوب الهاشمّيين

 %7 الثانية عشرة: لغة البيان
 

 (%20(، قدرات عقلية عليا )%40) (، الفهم والتطبيق وتوظيف المعلومات%40مستويات القياس كاآلتي: المعرفة )تتوزع األسئلة على  •
تقريباا للوحدة األولى موزعة  ات( فقر8( فقرة مثًلا فإنه من المتوقع أن يحتوي االمتحان على )40مثال: إذا كان االمتحان يتكون من ) •

في مستوى  ة( فقر2( فقرات في مستوى الفهم والتطبيق وتوظيف المعلومات، و)3( فقرات في مستوى المعرفة، و)3)وفق اآلتي: 
 المهارات العقلية العليا. 


