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  -الفئة المستهدفة:

  (والدور الثاني الثاني فصل الدراسيال(بتدائي والسادس اال الرابع ينللصف االبتدائيةالمرحلة تالميذ 

 -والسادس( :الرابع  يناالبتدائية )الصفنواتج التعلم علي مستوي المرحلة 
 والسادس االبتدائى الرابع صفوفللالدراسات االجتماعية تكون الورقة االمتحانية لمادة  أنينبغي 

 وهي: نحو تحقيق نواتج التعلم المرجوة لهذه المرحلة الطالبوسيلة لقياس مدي تقدم 

 استخدام أدوات الدراسات االجتماعية. .1

 وصف التوزيعات الطبيعية والبشرية لألماكن. .2

 قاليم الجغرافية.تمييز الخصائص الطبيعية لأل .3

 صهم.ئتفسير توزيع السكان وخصا .4

 االقتصادية وتوزيعها.تعرف األنشطة  .5

 توضيح العالقة المتبادلة بين البيئة الطبيعية والبشرية. .6

 حداث وتحليلها وفق تسلسلها الزمني.تعرف األ .7

 تتبع تأثير العلم والتكنولوجيا والنشاط البشري علي المجتمعات عبر العصور. .8

 ومتغيرة عبر العصور. فهم أن المجتمعات مختلفة .9

 خري.علي عالقات مصر بالدول األمترتبة ثار الاستنتاج اآل .10

 ساسية المتعلقة بالحياة المدنية والسياسية.فهم األفكار األ .11

 نظمة الحكم ومؤسساته المختلفةتوضيح الخصائص الرئيسية أل .12

 فهم معني المواطنة والمهارات الالزمة لها. .13

 -الضوابط العامة للورقة االمتحانية:
 رر الدراسي المستهدف.أن تكون الورقة االمتحانية في حدود المق •

 أن تتوزع األسئلة علي نواتج التعلم للمادة وفق الوزن النسبي لها. •

أن تغطي األسئلة مستويات الصعوبة المختلفة لتكون قادرة علي التمييز بين مستويات التحصيل  •

 الدراسي للطالب.

 أن تتدرج األسئلة في الورقة االمتحانية من السهل الي الصعب. •

 ة االمتحانية المستويات المعرفية المختلفة.أن تشمل الورق •

 أن تكون األسئلة محددة وواضحة في صياغتها اللغوية. •

 –الدرجة  –الزمن  –المادة  –الصف  –أن تستوفي الورقة االمتحانية البيانات األساسية: ) المرحلة  •

 تاريخ اإلمتحان(.–الفصل الدراسي 

المسافات بين السطور –نوع الخط –وئيتها، )حجم الخط جودة تنسيق الورقة االمتحانية بما يضمن مقر •

 الخلو من االخطاء اللغوية والمطبعية(. –جودة الطباعة  –تعليمات األسئلة  –العناوين  –الهوامش  –

الرسوم البيانية( واضحة وسليمه  –الجداول  –أن تكون المواد التعليمية المصاحبة لإلمتحان ) الخرائط  •

 علمياُ وفنياً.

التواريخ( ليست أهدافاً  –اإلحصائيات  –لومة اإلثرائية ال تدخل في أسئلة اإلمتحان ) األرقام المع •

 إختبارية.

 الزمن المخصص لإلمتحان لصفوف الصف الرابع والسادس )ساعة ونصف (. •

يجيففب عليهففا الطففالب جميعففاً ، علففي أن تكففون  أسففئلةتضففم الورقففة االمتحانيففة أربعففة الصففف الرابففع:  •

 .درجة ( 30)من  ورقة االمتحانيةدرجات ال

 درجة( 30=7+8+7+8تتكون الورقة االمتحانية من أربعة أسئلة )  •

. درجففة ( 32)يجيففب عليهففا الطففالب جميعففاً ،  أسففئلةأربعففة  للصففف السففادس تضففم الورقففة االمتحانيففة •

 (32=8+8+8+8) سؤالين جغرافيا وسؤالين تاريخ 
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 ألسئلة عبارة عن :ا •

 ريطة )ب( سؤال مقال قصير.السؤال االول : )أ( خ

 السؤال الثانى : )أ( موضوعى )ب( سؤال مقال قصير .

 السؤال الثالث : )أ( موضوعى )ب( سؤال مقال قصير .

 السؤال الرابع : )أ( موضوعى )ب( سؤال مقال قصير .

 تتيح الورقة االمتحانية فرصة للمراجعة 

طالع والتعلم الذاتي في أسئلة امتحان الفصل الدراسي الثاني يراعي عدم  إدراج موضوعات اإل •

 ثاني.والدور ال

 
 

 

 ي  الثانيالفصل الدراس االبتدائى رابعالصف ال دول مواصفاتج

 المحتوى

الوزن 

النسبى لكل 

 مكون

 المستويات المعرفية

 تذكر

15% 

 فهم

40% 

 تطبيق

 ومهارة

30% 

مستويات 

 عليا

15% 

 المجموع

 

 ( في بلدنا الوحدة األولى: ) السكان ونظام الحكم

 الدرس األول:أنماط سكان بلدنا

 الدرس الثانى: التراث الثقافي لسكان بلدنا.

اذج للمشكالت االجتماعية في الدرس الثالث:نم

 بلدنا .

 الدرس الرابع: نظام الحكم في بلدنا.
 

35% 

1 5 3 2 11 

الوحدة الثانية: )األماكن السياحية والتراثية 

 في بلدنا(

 الدرس األول: تراثنا الوطني

 الدرس الثانى:األماكن التراثية في بلدنا.

الدرس الثالث: األماكن السياحية واألثرية في 

 .بلدنا

 الدرس الرابع:السياحة واقتصاد بلدنا.

 الدرس الخامس:مسئولياتنا نحو تراث بلدنا 

 هيئات مؤثرة في المجتمع المصري

32% 

2 3 3 1 9 

 في بلدنا( واالتصال الوحدة الثالثة:))وسائل النقل

الدرس األول: تطور وسائل النقل وتأثيرها في 

 المجتمع

 ياتيالدرس الثانى:أنواع وسائل النقل في ح

الدرس الثالث: قواعد وأخالقيات استخدام وسائل  

 النقل.

الدرس الرابع:تطور وسائل االتصال وتأثيرها في 

 المجتمع.

شخصيات مصرية مؤثرة : الملك خوفو والملكة 

 حتشبسوت

33% 

2 3 3 2 10 

 30 5 9 11 5 %100 المجموع
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  الثانيالفصل الدراسي   الصف السادس االبتدائى دول مواصفاتج
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

لمحتوىا  

الوزن 

النسبى 

 لكل مكون

 المستويات المعرفية 

 تطبيق فهم تذكر
مستويات 

 المجموع عليا

40% 30% 20% 10% 

 الوحدة األولي: البيئة الصحراوية

 الدرس االول:الخصائص الطبيعية للبيئة الصحراوية

 الدرس الثاني:الخصائص السكانية للبيئة الصحراوية

الموارد واالنشطة االقتصادية في البيئة الدرس الثالث:

 الصحراوية

 الدرس الرابع:تنمية البيئة الصحراوية

26

% 
3 2 3 1 9 

 الوحدة الثانية:البيئة الساحلية

 الدرس االول:الخصائص الطبيعية للبيئة الساحلية 

 الدرس الثاني:الخصائص السكانية للبيئة الساحلية

  قتصادية في البيئة الساحليةالدرس الثالث: الموارد واالنشطة اال

24

% 2 2 2 1 7 

 الوحدة الثالثة:أحداث من التاريخ المصري الحديث والمعاصر

 الدرس األول:الحركة الوطنية ومقاومة االحتالل البريطاني

 م 1919الدرس الثاني:ثورة

20

% 3 1 1 1 6 

الوحدة الرابعة:التحوالت السياسية واالقتصادية واالجتماعية 

 م 2013يونيو30م حتي 1952خالل الفترة من

 م1952يوليو  23الدرس األول:ثورة 

 م1973الدرس الثاني:حرب اكتوبر)ملحمة العبور(

 م2013يونيو 30م و2011يناير 25الدرس الثالث:ثورتا

30

% 
5 5 - - 10 

 المجموع
100

% 
13 10 6 3 32 
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  الدور الثانيدول مواصفــــــات الصف الرابع االبتدائى ج
 

 المحتوى

الوزن النسبى لكل 

 مكون

 المستويات المعرفية

 تذكر

15% 

 فهم

40% 

 ومهارة تطبيق

30% 

 مستويات عليا

15% 

 المجموع

 

 الوحدة األولى: ) بلدنا ورموزه الوطنية (

 المواقع.الدرس األول:أدوات تحديد 

 الثانوية.المصادر الدرس الثانى:المصادر األولية و

 الدرس الثالث:موقع مصر بالنسبة للعالم

 الدرس الرابع: محافظات مصر.

 الدرس الخامس: علم مصر.

 الدرس السادس:األعياد القومية في محافظاتنا وشعاراتها

 

17% 

1 3 2 1 7 

 الوحدة الثانية: )المظاهر الطبيعية في بلدنا(

 الدرس األول: جمال أرضنا.

 الدرس الثانى:الطقس والمناخ.

 الدرس الثالث: البيئات المصرية.

 الدرس الرابع:الموارد الطبيعية في بيئاتنا المصرية.

 الدرس الخامس:المشكالت البيئية في بلدنا.

 شخصيات مصرية مؤثرة : جمال حمدان وسيد درويش

16% 

1 3 1 1 6 

 والخدمات في بلدنا( الوحدة الثالثة:))الموارد

 الدرس األول: الحياة المستدامة.

 الدرس الثانى:الحرف التراثية.

 الدرس الثالث: معا لحياة أفضل.

 الدرس الرابع:حقوق األطفال.

 الدرس الخامس:مهن ومهارات للمستقبل.

 الدرس السادس:المستثمر الصغير.

 شخصيات مصرية مؤثرة : طه حسين وطلعت حرب

17% 

- 4 2 1 7 

 (في بلدناالوحدة األولى: ) السكان ونظام الحكم 

 الدرس األول:أنماط سكان بلدنا

 الدرس الثانى: التراث الثقافي لسكان بلدنا.

 الدرس الثالث:نماذج للمشكالت االجتماعية في بلدنا .

 الدرس الرابع: نظام الحكم في بلدنا.
 

17% 

1 3 2 1 7 

 راثية في بلدنا(الوحدة الثانية: )األماكن السياحية والت

 الدرس األول: تراثنا الوطني

 الدرس الثانى:األماكن التراثية في بلدنا.

 الدرس الثالث: األماكن السياحية واألثرية في بلدنا.

 الدرس الرابع:السياحة واقتصاد بلدنا.

 تراث بلدنا  الدرس الخامس:مسئولياتنا نحو

 هيئات مؤثرة في المجتمع المصري

16% 

1 4 1 - 6 

 في بلدنا( واالتصال وحدة الثالثة:))وسائل النقلال

 الدرس األول: تطور وسائل النقل وتأثيرها في المجتمع

 الدرس الثانى:أنواع وسائل النقل في حياتي

 الدرس الثالث: قواعد وأخالقيات استخدام وسائل  النقل.

 الدرس الرابع:تطور وسائل االتصال وتأثيرها في المجتمع.

 ثرة : الملك خوفو والملكة حتشبسوتشخصيات مصرية مؤ

17% 

- 3 4 - 7 

 40 4 12 20 4 %100 المجموع
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 )الدور الثاني( الصف السادس االبتدائى جدول مواصفات

 
 

لمحتوىا  

الوزن 

النسبى 

لكل 

 مكون

 المستويات المعرفية 

 تطبيق فهم تذكر
مستويات 

 المجموع عليا

40% 30% 20% 10% 
 بيئة الزراعية الوحدة األولى: ال

 الدرس التمهيدى: البيئات المصرية.

 الدرس األول: خصائص البيئة الزراعية.

 الدرس الثانى: سكان البيئة الزراعية.

  الدرس الثالث: األنشطة االقتصادية فى البيئة الزراعية.

17

% 
3 2 1 1 7 

 الوحدة الثانية: البيئة الصناعية.

 شرية للصناعة.الدرس األول: العوامل الطبيعية والب

 الدرس الثانى: الصناعة والمناطق الصناعية.

الدرس الثالث: مشكالت الصناعة والبيئة الصناعية وكيفية التغلب 

 عليها.

8% 

1 1 1 - 3 

 الوحدة الثالثة: مصر تحت سيطرة الحكم العثمانى.

 الدرس االول: دخول العثمانيين مصر

  الدرس الثانى: نظام الحكم العثمانى فى مصر.

8% 
1 1 1 - 3 

 الوحدة الرابعة: الحملة الفرنسية على مصر

 ( م.1801-1798الدرس األول: دخول الحملة الفرنسية مصر)

 الدرس الثانى: أحوال مصر تحت اإلحتالل الفرنسى.

 الدرس الثالث: )محمد على( واليا على مصر.

-1805الدرس الرابع: )محمد على( وبناء دولة مصر الحديثة )

 .( م 1848

17% 

3 2 1 1 7 

 الوحدة الخامسة: البيئة الصحراوية

 الدرس االول:الخصائص الطبيعية للبيئة الصحراوية

 الدرس الثاني:الخصائص السكانية للبيئة الصحراوية

 الدرس الثالث:الموارد واالنشطة االقتصادية في البيئة الصحراوية

 الدرس الرابع:تنمية البيئة الصحراوية

13% 

2 1 1 1 5 

 لوحدة السادسة:البيئة الساحليةا

 الدرس االول:الخصائص الطبيعية للبيئة الساحلية 

 الدرس الثاني:الخصائص السكانية للبيئة الساحلية

 الدرس الثالث: الموارد واالنشطة االقتصادية في البيئة الساحلية 

12% 

2 1 1 1 5 

 الوحدة السابعة:أحداث من التاريخ المصري الحديث والمعاصر

 درس االول:الحركة الوطنية ومقاومة االحتالل البريطانيال

 1919الدرس الثاني:ثورة

10% 
2 1 1 - 4 

الوحدة الثامنة:التحوالت السياسية واالقتصادية واالجتماعية خالل 

 2013يونيو30م حتي 1952الفترة من

 م1952يوليو  23الدرس االول:ثورة 

 م1973الدرس الثاني:حرب اكتوبر)ملحمة العبور(

 م2013يونيو 30م و2011يناير 25الدرس الثالث:ثورتا

15% 

2 3 1 - 6 

 المجموع
100

% 
16 12 8 4 40 

 


