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 -الفئة المستهدفة:
 -دمج ) فئة كفيف  الرابع والسادس اإلبتدائي الفصل الدراسي الثاني والدور الثاني ينللصف االبتدائيةالمرحلة  طالب

اضطراب -الشلل الدماغي  -بطيئو التعلم- االعاقة الذهنية البسيطة فئة-االعاقة الحركيه -ضعاف السمع -ضعاف البصر

 .متالزمة داون( -طيف التوحد

 

 -االبتدائية )الصفين الرابع والسادس( :نواتج التعلم علي مستوي المرحلة 
)دمج(  صفين الرابع والسادس االبتدائىللالدراسات االجتماعية تكون الورقة االمتحانية لمادة  أنينبغي 

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

 ات الدراسات االجتماعية.استخدام أدو .1

 وصف التوزيعات الطبيعية والبشرية لألماكن. .2

 تمييز الخصائص الطبيعية لالقاليم الجغرافية. .3

 تفسير توزيع السكان وخصاصهم. .4

 تعرف األنشطة االقتصادية وتوزيعها. .5

 توضيح العالقة المتبادلة بين البيئة الطبيعية والبشرية. .6

 ا الزمني.تعرف االحداث وتحليلها وفق تسلسله .7

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

 ومتغيرة عبر العصور. فهم أن المجتمعات مختلفة .9

 استنتاج األثار المترتبة علي عالقات مصر بالدول االخري. .10

 فهم االفكار االساسية المتعلقة بالحياة المدنية والسياسية. .11

 ية النظمة الحكم ومؤسساته المختلفةتوضيح الخصائص الرئيس .12

 فهم معني المواطنة والمهارات الالزمة لها. .13

 

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

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

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

 الدراسي للطالب.

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

 أن تشمل الورقة االمتحانية المستويات المعرفية المختلفة. •

 أن تكون األسئلة محددة وواضحة في صياغتها اللغوية. •

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

 تاريخ اإلمتحان(.–الفصل الدراسي 

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

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

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

 إختبارية.

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

 ميعاً ، يجيب عليها الطالب ج أسئلةأن تضم الورقة االمتحانية أربعة  •

تتكفون الورقفة االمتحانيفة مفن اربعفة اسفئلة درجفة ( 30)مفن الصفف الرابفع درجات الورقة االمتحانية  •

(8+7+8+7=30) 
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تتكون الورقة االمتحانية من اربعة اسئلة  (32الصف السادس االبتدائي من)  درجات الورقة االمتحانية •

 . ( سؤالين جغرافيا وسؤالين تاريخ32=8+8+8+8) 
م  إدراج موضوعات اإلطالع والتعلم الذاتي في أسئلة امتحان الفصل الدراسي الثاني يراعي عد •

 والدور الثاني.

 

 ()فئة الكفيف بالورقة االمتحانية : المواصفات الخاصةاوالا 

 (.% 15( ومقالية متنوعة بنسبة )% 85تتكون الورقة االمتحانية من أسئلة موضوعية بنسبة )       -

 

 ()فئة الكفيفالفصل الدراسي  الثاني  االبتدائى رابعال الصف دول مواصفاتج

 المحتوى

الوزن 

النسبى لكل 

 مكون

 المستويات المعرفية

 تذكر

15% 

 فهم

40% 

  تطبيق

30% 

مستويات 

 عليا

15% 

 المجموع

 

 (في بلدنا الوحدة األولى: ) السكان ونظام الحكم 

 الدرس األول:أنماط سكان بلدنا

 الثقافي لسكان بلدنا. الدرس الثانى: التراث

الدرس الثالث:نماذج للمشكالت االجتماعية في 

 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.

ث: األماكن السياحية واألثرية في الدرس الثال

 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 

 عالمجتم

 الدرس الثانى:أنواع وسائل النقل في حياتي

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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 ()فئة الكفيف الدور الثانيــــــات الصف الرابع االبتدائى دول مواصفج

 لمحتوى

الوزن النسبى 

 لكل مكون

 المستويات المعرفية

 تذكر

15% 

 فهم

40% 

  تطبيق

30% 

 مستويات عليا

15% 

 المجموع

 

 الوحدة األولى: ) بلدنا ورموزه الوطنية (

 الدرس األول:أدوات تحديد المواقع.

 األولية والثانوية. الدرس الثانى:المصادر

 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.

 :الطقس والمناخ.الدرس الثانى

 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 

 الوحدة الثالثة:))الموارد والخدمات في بلدنا(

 اة المستدامة.الدرس األول: الحي

 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.

 الدرس الخامس: من يحكم بلدنا
 

17% 

1 3 2 1 7 

 بلدنا( الوحدة الثانية: )األماكن السياحية والتراثية في

 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 الثة:))وسائل النقل الوحدة الث

 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.

ملك خوفو والملكة شخصيات مصرية مؤثرة : ال

 حتشبسوت

17% 

- 3 4 - 7 

 40 4 12 20 4 %100 المجموع
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 ()فئة الكفيف الثانيالصف السادس االبتدائى للفصل الدراسى  دول مواصفاتج
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

لمحتوىا  

الوزن 

النسبى 

 لكل مكون

 المستويات المعرفية 

 تطبيق فهم تذكر
مستويات 

 المجموع عليا

40% 30% 20% 10% 

 األولي: البيئة الصحراوية الوحدة

 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

26

% 
3 2 3 1 9 

 احليةالوحدة الثانية:البيئة الس

 الدرس االول:الخصائص الطبيعية للبيئة الساحلية 

 الدرس الثاني:الخصائص السكانية للبيئة الساحلية

  الدرس الثالث: الموارد واالنشطة االقتصادية في البيئة الساحلية

24

% 2 2 2 1 7 

 الوحدة الثالثة:أحداث من التاريخ المصري الحديث والمعاصر

 ومقاومة االحتالل البريطاني الدرس األول:الحركة الوطنية

 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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 ()فئة الكفيف )الدور الثاني( الصف السادس االبتدائى جدول مواصفات

  

 

لمحتوىا  

الوزن 

النسبى لكل 

 مكون

 المستويات المعرفية 

 تطبيق فهم تذكر
مستويات 

 عليا
 المجموع

40% 30% 20% 10% 
 الوحدة األولى: البيئة الزراعية 

 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.

 ول: العوامل الطبيعية والبشرية للصناعة.الدرس األ

 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

  ام الحكم العثمانى فى مصر.الدرس الثانى: نظ

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.

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

 ( 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

 لصحراويةالدرس الرابع:تنمية البيئة ا

 

13% 

2 1 1 1 5 

 الوحدة السادسة:البيئة الساحلية

 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 

 المصري الحديث والمعاصر الوحدة السابعة:أحداث من التاريخ

 الدرس االول:الحركة الوطنية ومقاومة االحتالل البريطاني

 1919الدرس الثاني:ثورة

10% 
2 1 1 - 4 

الوحدة الثامنة:التحوالت السياسية واالقتصادية واالجتماعية خالل 

 2013يونيو30م حتي 1952الفترة من

 م1952يوليو  23الدرس االول:ثورة 

 م1973اكتوبر)ملحمة العبور( الدرس الثاني:حرب

 م2013يونيو 30م و2011يناير 25الدرس الثالث:ثورتا

15% 

2 3 1 - 6 

 المجموع
100

% 
16 12 8 4 40 
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ا   بالورقة االمتحانية )فئة ضعاف البصر(: المواصفات الخاصة ثانيا
بنسفبة ( ومقاليفة متنوعفة % 85تتكون الورقة االمتحانية مفن أسفئلة موضفوعية بنسفبة )    •

(15 %.) 

 ( مع تكبير حجم الورقة .24حجم الخط ) •

 

 )فئة ضعاف البصر(الفصل الدراسي  الثاني  االبتدائى رابعالصف ال دول مواصفاتج

 المحتوى

الوزن 

النسبى لكل 

 مكون

 المستويات المعرفية

 تذكر

15% 

 فهم

40% 

  تطبيق

30% 

مستويات 

 عليا

15% 

 المجموع

 

 (في بلدنا ونظام الحكم الوحدة األولى: ) السكان 

 الدرس األول:أنماط سكان بلدنا

 الدرس الثانى: التراث الثقافي لسكان بلدنا.

الدرس الثالث:نماذج للمشكالت االجتماعية في 

 بلدنا .

 الدرس الرابع: نظام الحكم في بلدنا.
 

35% 

1 5 3 2 11 

الوحدة الثانية: )األماكن السياحية والتراثية 

 في بلدنا(

 األول: تراثنا الوطنيالدرس 

 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 لنقل الوحدة الثالثة:))وسائل ا

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.

كة شخصيات مصرية مؤثرة : الملك خوفو والمل

 حتشبسوت

33% 

2 3 3 2 10 

 30 5 9 11 5 %100 المجموع
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 )فئة ضعاف البصر( الدور الثانيدول مواصفــــــات الصف الرابع االبتدائى ج

 لمحتوى

الوزن النسبى 

 لكل مكون

 المستويات المعرفية

 تذكر

15% 

 فهم

40% 

  تطبيق

30% 

 مستويات عليا

15% 

 المجموع

 

 لدنا ورموزه الوطنية (الوحدة األولى: ) ب

 الدرس األول:أدوات تحديد المواقع.

 الدرس الثانى:المصادر األولية والثانوية.

 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 

 الثانية: )المظاهر الطبيعية في بلدنا( الوحدة

 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 

 الوحدة الثالثة:))الموارد والخدمات في بلدنا(

 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.

 رة : طه حسين وطلعت حربشخصيات مصرية مؤث
 

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.

 ن يحكم بلدناالدرس الخامس: م
 

17% 

1 3 2 1 7 

 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.

 تراث بلدنا  تنا نحوالدرس الخامس:مسئوليا

 هيئات مؤثرة في المجتمع المصري

16% 

1 4 1 - 6 

 في بلدنا(واالتصال الوحدة الثالثة:))وسائل النقل 

 الدرس األول: تطور وسائل النقل وتأثيرها في المجتمع

 الدرس الثانى:أنواع وسائل النقل في حياتي

 الدرس الثالث: قواعد وأخالقيات استخدام وسائل  النقل.

لدرس الرابع:تطور وسائل االتصال وتأثيرها في ا

 المجتمع.

شخصيات مصرية مؤثرة : الملك خوفو والملكة 

 حتشبسوت

17% 

- 3 4 - 7 

 40 4 12 20 4 %100 المجموع

 

 
 



 

 21 إجمالي عدد أوراق المواصفة:

  

 ، السادس اإلبتدائى بعالرا   الصف: 
 

الدراسات مواصفة امتحان مادة: 
 الثانيالفصل الدراسي  (دمجاالجتماعية )
 والدور الثاني

 2022/2023  العام الدراسي:  
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 )فئة ضعاف البصر( الثانيالصف السادس االبتدائى للفصل الدراسى  دول مواصفاتج
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

لمحتوىا  

الوزن 

النسبى 

 لكل مكون

 يات المعرفيةالمستو 

 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

الدرس الثالث:الموارد واالنشطة االقتصادية في البيئة 

 يةالصحراو

 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

  الدرس الثالث: الموارد واالنشطة االقتصادية في البيئة الساحلية

24

% 2 2 2 1 7 

 وحدة الثالثة:أحداث من التاريخ المصري الحديث والمعاصرال

 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  23ة الدرس األول:ثور

 م1973الدرس الثاني:حرب اكتوبر)ملحمة العبور(

 م2013يونيو 30م و2011يناير 25الدرس الثالث:ثورتا

30

% 
5 5 - - 10 

 المجموع
100

% 
13 10 6 3 32 



 

 21 إجمالي عدد أوراق المواصفة:

  

 ، السادس اإلبتدائى بعالرا   الصف: 
 

الدراسات مواصفة امتحان مادة: 
 الثانيالفصل الدراسي  (دمجاالجتماعية )
 والدور الثاني

 2022/2023  العام الدراسي:  
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 )فئة ضعاف البصر( )الدور الثاني( الصف السادس االبتدائى جدول مواصفات

 

 

 

 

 

لمحتوىا  

الوزن 

ى لكل النسب

 مكون

 المستويات المعرفية 

 تطبيق فهم تذكر
مستويات 

 عليا
 المجموع

40% 30% 20% 10% 
 الوحدة األولى: البيئة الزراعية 

 الدرس التمهيدى: البيئات المصرية.

 الدرس األول: خصائص البيئة الزراعية.

 الدرس الثانى: سكان البيئة الزراعية.

  ادية فى البيئة الزراعية.الدرس الثالث: األنشطة االقتص

17

% 
3 2 1 1 7 

 الوحدة الثانية: البيئة الصناعية.

 الدرس األول: العوامل الطبيعية والبشرية للصناعة.

 الدرس الثانى: الصناعة والمناطق الصناعية.

الدرس الثالث: مشكالت الصناعة والبيئة الصناعية وكيفية التغلب 

 عليها.

8% 

1 1 1 - 3 

 ثة: مصر تحت سيطرة الحكم العثمانى.الوحدة الثال

 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)

 رنسى.الدرس الثانى: أحوال مصر تحت اإلحتالل الف

 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

 الثالث:الموارد واالنشطة االقتصادية في البيئة الصحراوية الدرس

 الدرس الرابع:تنمية البيئة الصحراوية

 

13% 

2 1 1 1 5 

 الوحدة السادسة:البيئة الساحلية

 الدرس االول:الخصائص الطبيعية للبيئة الساحلية 

 الدرس الثاني:الخصائص السكانية للبيئة الساحلية

 نشطة االقتصادية في البيئة الساحلية الدرس الثالث: الموارد واال

12% 

2 1 1 1 5 

 الوحدة السابعة:أحداث من التاريخ المصري الحديث والمعاصر

 الدرس االول:الحركة الوطنية ومقاومة االحتالل البريطاني

 1919الدرس الثاني:ثورة

10% 
2 1 1 - 4 

الل الوحدة الثامنة:التحوالت السياسية واالقتصادية واالجتماعية خ

 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 



 

 21 إجمالي عدد أوراق المواصفة:

  

 ، السادس اإلبتدائى بعالرا   الصف: 
 

الدراسات مواصفة امتحان مادة: 
 الثانيالفصل الدراسي  (دمجاالجتماعية )
 والدور الثاني

 2022/2023  العام الدراسي:  
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ا: المواصفات الخاصة بالورقة اإلمتحانية  اف السمع()فئة ضع ثالثا
 %(. 15%( ومقالية متنوعة بنسبة ) 85تتكون الورقة االمتحانية من أسئلة موضوعية بنسبة )

 

 )فئة ضعاف السمع(الفصل الدراسي  الثاني  االبتدائى رابعالصف ال دول مواصفاتج

 المحتوى

الوزن 

النسبى لكل 

 مكون

 المستويات المعرفية

 تذكر

15% 

 فهم

40% 

  تطبيق

30% 

مستويات 

 عليا

15% 

 المجموع

 

 (في بلدنا الوحدة 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.
 

35% 

1 5 3 2 11 

األماكن السياحية والتراثية الوحدة الثانية: )

 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 

 صريهيئات مؤثرة في المجتمع الم

32% 

2 3 3 1 9 

 في بلدنا(واالتصال الوحدة الثالثة:))وسائل النقل 

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 

 جتمع.الم

شخصيات مصرية مؤثرة : الملك خوفو والملكة 

 حتشبسوت

33% 

2 3 3 2 10 

 30 5 9 11 5 %100 المجموع

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 21 إجمالي عدد أوراق المواصفة:

  

 ، السادس اإلبتدائى بعالرا   الصف: 
 

الدراسات مواصفة امتحان مادة: 
 الثانيالفصل الدراسي  (دمجاالجتماعية )
 والدور الثاني

 2022/2023  العام الدراسي:  
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 )فئة ضعاف السمع( الدور الثانيدول مواصفــــــات الصف الرابع االبتدائى ج

 لمحتوى

الوزن النسبى 

 لكل مكون

 المستويات المعرفية

 تذكر

15% 

 فهم

40% 

  تطبيق

30% 

 مستويات عليا

15% 

 المجموع

 

 الوحدة األولى: ) بلدنا ورموزه الوطنية (

 الدرس األول:أدوات تحديد المواقع.

 الدرس الثانى:المصادر األولية والثانوية.

 الدرس الثالث:موقع مصر بالنسبة للعالم

 الدرس الرابع: محافظات مصر.

 الدرس الخامس: علم مصر.

 في محافظاتنا وشعاراتها الدرس السادس:األعياد القومية
 

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 

 الوحدة الثالثة:))الموارد والخدمات في بلدنا(

 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 .

 س الرابع: نظام الحكم في بلدنا.الدر

 الدرس الخامس: من يحكم بلدنا
 

17% 

1 3 2 1 7 

 الوحدة الثانية: )األماكن السياحية والتراثية في بلدنا(

 الدرس األول: تراثنا الوطني

 الدرس الثانى:األماكن التراثية في بلدنا.

 الدرس الثالث: األماكن السياحية واألثرية في بلدنا.

 بع:السياحة واقتصاد بلدنا.الدرس الرا

 تراث بلدنا  الدرس الخامس:مسئولياتنا نحو

 هيئات مؤثرة في المجتمع المصري

16% 

1 4 1 - 6 

 في بلدنا(واالتصال الوحدة الثالثة:))وسائل النقل 

 الدرس األول: تطور وسائل النقل وتأثيرها في المجتمع

 الدرس الثانى:أنواع وسائل النقل في حياتي

 لثالث: قواعد وأخالقيات استخدام وسائل  النقل.الدرس ا

الدرس الرابع:تطور وسائل االتصال وتأثيرها في 

 المجتمع.

شخصيات مصرية مؤثرة : الملك خوفو والملكة 

 حتشبسوت

17% 

- 3 4 - 7 

 40 4 12 20 4 %100 المجموع

 

 
 



 

 21 إجمالي عدد أوراق المواصفة:

  

 ، السادس اإلبتدائى بعالرا   الصف: 
 

الدراسات مواصفة امتحان مادة: 
 الثانيالفصل الدراسي  (دمجاالجتماعية )
 والدور الثاني

 2022/2023  العام الدراسي:  

 
12 

 ف السمع()فئة ضعا الثانيالصف السادس االبتدائى للفصل الدراسى  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 1952فترة منخالل ال

 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 



 

 21 إجمالي عدد أوراق المواصفة:

  

 ، السادس اإلبتدائى بعالرا   الصف: 
 

الدراسات مواصفة امتحان مادة: 
 الثانيالفصل الدراسي  (دمجاالجتماعية )
 والدور الثاني

 2022/2023  العام الدراسي:  
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 )فئة ضعاف السمع( ر الثاني()الدو الصف السادس االبتدائى جدول مواصفات

  

 

 

 

 

لمحتوىا  

الوزن 

النسبى لكل 

 مكون

 المستويات المعرفية 

 تطبيق فهم تذكر
مستويات 

 عليا
 المجموع

40% 30% 20% 10% 
 الوحدة األولى: البيئة الزراعية 

 الدرس التمهيدى: البيئات المصرية.

 الدرس األول: خصائص البيئة الزراعية.

 البيئة الزراعية. الدرس الثانى: سكان

  الدرس الثالث: األنشطة االقتصادية فى البيئة الزراعية.

17

% 
3 2 1 1 7 

 الوحدة الثانية: البيئة الصناعية.

 الدرس األول: العوامل الطبيعية والبشرية للصناعة.

 الدرس الثانى: الصناعة والمناطق الصناعية.

كيفية التغلب الدرس الثالث: مشكالت الصناعة والبيئة الصناعية و

 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

 الثاني:الخصائص السكانية للبيئة الصحراويةالدرس 

 الدرس الثالث:الموارد واالنشطة االقتصادية في البيئة الصحراوية

 الدرس الرابع:تنمية البيئة الصحراوية

 

13% 

2 1 1 1 5 

 الوحدة السادسة:البيئة الساحلية

 الدرس االول:الخصائص الطبيعية للبيئة الساحلية 

 انية للبيئة الساحليةالدرس الثاني:الخصائص السك

 الدرس الثالث: الموارد واالنشطة االقتصادية في البيئة الساحلية 

12% 

2 1 1 1 5 

 الوحدة السابعة:أحداث من التاريخ المصري الحديث والمعاصر

 الدرس االول:الحركة الوطنية ومقاومة االحتالل البريطاني

 1919الدرس الثاني:ثورة

10% 
2 1 1 - 4 

نة:التحوالت السياسية واالقتصادية واالجتماعية خالل الوحدة الثام

 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 
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ا رابع  بالورقة االمتحانية )فئة اإلعاقة الحركية(: المواصفات الخاصة ا
 (.% 15( ومقالية متنوعة بنسبة )% 85تتكون الورقة االمتحانية من أسئلة موضوعية بنسبة )  

 

 )فئة اإلعاقة الحركية(الفصل الدراسي  الثاني  االبتدائى رابعالصف ال دول مواصفاتج

 المحتوى

الوزن 

النسبى لكل 

 مكون

 المستويات المعرفية

 تذكر

15% 

 فهم

40% 

  تطبيق

30% 

مستويات 

 عليا

15% 

 المجموع

 

 (في بلدنا الوحدة األولى: ) السكان ونظام الحكم 

 الدرس األول:أنماط سكان بلدنا

 الدرس الثانى: التراث الثقافي لسكان بلدنا.

الدرس الثالث:نماذج للمشكالت االجتماعية في 

 بلدنا .

 بع: نظام الحكم في بلدنا.الدرس الرا
 

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.

 لخامس:مسئولياتنا نحو تراث بلدنا الدرس ا

 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

 الدرس الثانى:أنواع وسائل النقل في حياتي

ائل  الدرس الثالث: قواعد وأخالقيات استخدام وس

 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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 )فئة اإلعاقة الحركية( الدور الثانيدول مواصفــــــات الصف الرابع االبتدائى ج

 لمحتوى

بى الوزن النس

 لكل مكون

 المستويات المعرفية

 تذكر

15% 

 فهم

40% 

  تطبيق

30% 

 مستويات عليا

15% 

 المجموع

 

 الوحدة األولى: ) بلدنا ورموزه الوطنية (

 الدرس األول:أدوات تحديد المواقع.

 الدرس الثانى:المصادر األولية والثانوية.

 الدرس الثالث:موقع مصر بالنسبة للعالم

 فظات مصر.الدرس الرابع: محا

 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.

 ية في بيئاتنا المصرية.الدرس الرابع:الموارد الطبيع

 الدرس الخامس:المشكالت البيئية في بلدنا.

 شخصيات مصرية مؤثرة : جمال حمدان وسيد درويش

16% 

1 3 1 1 6 

 الوحدة الثالثة:))الموارد والخدمات في بلدنا(

 الدرس األول: الحياة المستدامة.

 الدرس الثانى:الحرف التراثية.

 الدرس الثالث: معا لحياة أفضل.

 لدرس الرابع:حقوق األطفال.ا

 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

 بلدنا.الدرس الثانى: التراث الثقافي لسكان 

 الدرس الثالث:نماذج للمشكالت االجتماعية في بلدنا .

 الدرس الرابع: نظام الحكم في بلدنا.

 الدرس الخامس: من يحكم بلدنا
 

17% 

1 3 2 1 7 

 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.

 تراث بلدنا  الدرس الخامس:مسئولياتنا نحو

 هيئات مؤثرة في المجتمع المصري

16% 

1 4 1 - 6 

 في بلدنا(واالتصال الوحدة الثالثة:))وسائل النقل 

 ها في المجتمعالدرس األول: تطور وسائل النقل وتأثير

 الدرس الثانى:أنواع وسائل النقل في حياتي

 الدرس الثالث: قواعد وأخالقيات استخدام وسائل  النقل.

الدرس الرابع:تطور وسائل االتصال وتأثيرها في 

 المجتمع.

شخصيات مصرية مؤثرة : الملك خوفو والملكة 

 حتشبسوت

17% 

- 3 4 - 7 

 40 4 12 20 4 %100 المجموع
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)فئة اإلعاقة  الثانيالصف السادس االبتدائى للفصل الدراسى  ل مواصفاتدوج

 الحركية(
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

لمحتوىا  

الوزن 

النسبى 

 لكل مكون

 المستويات المعرفية 

 تطبيق فهم تذكر
مستويات 

 المجموع عليا

40% 30% 20% 10% 

 الوحدة األولي: البيئة الصحراوية

 حراويةالدرس االول:الخصائص الطبيعية للبيئة الص

 الدرس الثاني:الخصائص السكانية للبيئة الصحراوية

الدرس الثالث:الموارد واالنشطة االقتصادية في البيئة 

 الصحراوية

 الدرس الرابع:تنمية البيئة الصحراوية

26

% 
3 2 3 1 9 

 الوحدة الثانية:البيئة الساحلية

 الدرس االول:الخصائص الطبيعية للبيئة الساحلية 

 الخصائص السكانية للبيئة الساحليةالدرس الثاني:

  الدرس الثالث: الموارد واالنشطة االقتصادية في البيئة الساحلية

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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 )فئة اإلعاقة الحركية( )الدور الثاني( الصف السادس االبتدائى جدول مواصفات

 

 

 

 

لمحتوىا  

الوزن 

النسبى لكل 

 مكون

 المستويات المعرفية 

 تطبيق فهم تذكر
مستويات 

 عليا
 المجموع

40% 30% 20% 10% 
 الوحدة األولى: البيئة الزراعية 

 البيئات المصرية.الدرس التمهيدى: 

 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.

 الدرس األول: العوامل الطبيعية والبشرية للصناعة.

 ناعة والمناطق الصناعية.الدرس الثانى: الص

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 

 الحملة الفرنسية على مصر الوحدة الرابعة:

 ( 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 

 : البيئة الصحراويةالوحدة الخامسة

 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 

 الوحدة السادسة:البيئة الساحلية

 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

 مة االحتالل البريطانيالدرس االول:الحركة الوطنية ومقاو

 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 
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ا   الشتلل التدما ي  -بطيئو التتعلم- االعاقة الذهنية البسيطة فئة) : المواصفات الخاصة بالورقة اإلمتحانيةخامسا

 متالزمة داون( -اضطراب طيف التوحد-
 –صواب وخطأ –ختيار من متعدد تتكون الورقة االمتحانية من أسئلة موضوعية ، مثل : ) اال •

 .%100مزاوجة ... وغيرها ( بنسبة  –إكمال 

 

 

بطيئتو - االعاقتة الذهنيتة البستيطة فئتة)الفصتل الدراستي  الثتاني  االبتتدائى رابتعالصتف ال دول مواصتفاتجت

 متالزمة داون( -اضطراب طيف التوحد-الشلل الدما ي  -التعلم

 المحتوى

الوزن النسبى 

 لكل مكون

 ات المعرفيةالمستوي

 تذكر

65% 

 فهم

35% 

 المجموع

 

 ( في بلدنا الوحدة 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.

 س: من يحكم بلدناالدرس الخام

 

35% 

6 5 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.

 اتنا نحو تراث بلدنا الدرس الخامس:مسئولي

 هيئات مؤثرة في المجتمع المصري

32% 

6 3 9 

 في بلدنا( واالتصال  الوحدة الثالثة:))وسائل النقل

 الدرس األول: تطور وسائل النقل وتأثيرها في المجتمع

 الدرس الثانى:أنواع وسائل النقل في حياتي

الدرس الثالث: قواعد وأخالقيات استخدام وسائل  

 النقل.

رس الرابع:تطور وسائل االتصال وتأثيرها في الد

 المجتمع.

شخصيات مصرية مؤثرة : الملك خوفو والملكة 

 حتشبسوت

33% 

7 3 10 

 30 11 19 %100 المجموع
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الشتلل  -بطيئتو التتعلم- االعاقة الذهنية البسيطة فئة) الدور الثانيدول مواصفــــــات الصف الرابع االبتدائى ج

 متالزمة داون( -راب طيف التوحداضط-الدما ي 

 المحتوى

الوزن النسبى لكل 

 مكون

 المستويات المعرفية

 تذكر

65% 

 فهم

35% 

 المجموع

 

 الوحدة األولى: ) بلدنا ورموزه الوطنية (

 الدرس األول:أدوات تحديد المواقع.

 الدرس الثانى:المصادر األولية والثانوية.

 لمالدرس الثالث:موقع مصر بالنسبة للعا

 الدرس الرابع: محافظات مصر.

 الدرس الخامس: علم مصر.

 الدرس السادس:األعياد القومية في محافظاتنا وشعاراتها
 

17% 

4 3 7 

 الوحدة الثانية: )المظاهر الطبيعية في بلدنا(

 الدرس األول: جمال أرضنا.

 الدرس الثانى:الطقس والمناخ.

 الدرس الثالث: البيئات المصرية.

 ع:الموارد الطبيعية في بيئاتنا المصرية.الدرس الراب

 الدرس الخامس:المشكالت البيئية في بلدنا.

 شخصيات مصرية مؤثرة : جمال حمدان وسيد درويش

16% 

3 3 6 

 الوحدة الثالثة:))الموارد والخدمات في بلدنا(

 الدرس األول: الحياة المستدامة.

 الدرس الثانى:الحرف التراثية.

 حياة أفضل.الدرس الثالث: معا ل

 الدرس الرابع:حقوق األطفال.

 الدرس الخامس:مهن ومهارات للمستقبل.

 الدرس السادس:المستثمر الصغير.

 شخصيات مصرية مؤثرة : طه حسين وطلعت حرب
 

17% 

3 4 7 

 الوحدة األولى: ) السكان ونظام الحكم (

 الدرس األول:أنماط سكان بلدنا

 بلدنا.الدرس الثانى: التراث الثقافي لسكان 

 الدرس الثالث:نماذج للمشكالت االجتماعية في بلدنا .

 الدرس الرابع: نظام الحكم في بلدنا.

 الدرس الخامس: من يحكم بلدنا
 

17% 

5 2 7 

 الوحدة الثانية: )األماكن السياحية والتراثية في بلدنا(

 الدرس األول: تراثنا الوطني

 الدرس الثانى:األماكن التراثية في بلدنا.

 رس الثالث: األماكن السياحية واألثرية في بلدنا.الد

 الدرس الرابع:السياحة واقتصاد بلدنا.

 تراث بلدنا  الدرس الخامس:مسئولياتنا نحو

 هيئات مؤثرة في المجتمع المصري

16% 

6 2 6 

 الوحدة الثالثة:))وسائل النقل في بلدنا(

 الدرس األول: تطور وسائل النقل وتأثيرها في المجتمع

 رس الثانى:أنواع وسائل النقل في حياتيالد

 الدرس الثالث: قواعد وأخالقيات استخدام وسائل  النقل.

 الدرس الرابع:تطور وسائل االتصال وتأثيرها في المجتمع.

 شخصيات مصرية مؤثرة : الملك خوفو والملكة حتشبسوت

17% 

5 2 7 

 40 13 27 %100 المجموع
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 -بطيئتو التتعلم- االعاقتة الذهنيتة البستيطة فئتة)تتدائى للفصتل الدراستى الثتاني الصتف الستادس االب دول مواصفاتج

 متالزمة داون( -اضطراب طيف التوحد-الشلل الدما ي 
 

  

 

 

الشتلل  -بطيئو التعلم- االعاقة الذهنية البسيطة فئة) )الدور الثاني( الصف السادس االبتدائى جدول مواصفات

 متالزمة داون( -اضطراب طيف التوحد-الدما ي 
 

 

لمحتوىا  

الوزن 

النسبى 

 لكل مكون

 المستويات المعرفية 

 تذكر

65% 

 فهم

35

% 

 المجموع

 الوحدة األولي: البيئة الصحراوية

 عية للبيئة الصحراويةالدرس االول:الخصائص الطبي

 الدرس الثاني:الخصائص السكانية للبيئة الصحراوية

الدرس الثالث:الموارد واالنشطة االقتصادية في البيئة 

 الصحراوية

 الدرس الرابع:تنمية البيئة الصحراوية

26

% 
7 2 9 

 الوحدة الثانية:البيئة الساحلية

 الدرس االول:الخصائص الطبيعية للبيئة الساحلية 

 رس الثاني:الخصائص السكانية للبيئة الساحليةالد

  الدرس الثالث: الموارد واالنشطة االقتصادية في البيئة الساحلية

24

% 5 2 7 

 الوحدة الثالثة:أحداث من التاريخ المصري الحديث والمعاصر

 الدرس األول:الحركة الوطنية ومقاومة االحتالل البريطاني

 م 1919الدرس الثاني:ثورة

20

% 5 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

% 
22 10 32 

لمحتوىا  

الوزن 

النسبى لكل 

 مكون

 المستويات المعرفية

 فهم تذكر
 المجموع

65% 35% 

 عية الوحدة األولى: البيئة الزرا

 الدرس التمهيدى: البيئات المصرية.

 الدرس األول: خصائص البيئة الزراعية.

 الدرس الثانى: سكان البيئة الزراعية.

  الدرس الثالث: األنشطة االقتصادية فى البيئة الزراعية.

17

% 
5 2 7 

 الوحدة الثانية: البيئة الصناعية.

 الدرس األول: العوامل الطبيعية والبشرية للصناعة.

 الدرس الثانى: الصناعة والمناطق الصناعية.

الدرس الثالث: مشكالت الصناعة والبيئة الصناعية وكيفية التغلب 

 عليها.

8% 

2 1 3 

 الوحدة الثالثة: مصر تحت سيطرة الحكم العثمانى.

 الدرس االول: دخول العثمانيين مصر
8% 2 1 3 
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  الدرس الثانى: نظام الحكم العثمانى فى مصر.
 الرابعة: الحملة الفرنسية على مصر الوحدة

 ( 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% 

5 2 7 

 خامسة: البيئة الصحراويةالوحدة ال

 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% 

4 1 5 

 الوحدة السادسة:البيئة الساحلية

 الدرس االول:الخصائص الطبيعية للبيئة الساحلية 

 الدرس الثاني:الخصائص السكانية للبيئة الساحلية

 الدرس الثالث: الموارد واالنشطة االقتصادية في البيئة الساحلية 

12% 

4 1 5 

 الوحدة السابعة:أحداث من التاريخ المصري الحديث والمعاصر

 االحتالل البريطانيالدرس االول:الحركة الوطنية ومقاومة 

 1919الدرس الثاني:ثورة

10% 
3 1 4 

الوحدة الثامنة:التحوالت السياسية واالقتصادية واالجتماعية خالل 

 2013يونيو30م حتي 1952الفترة من

 م1952يوليو  23الدرس االول:ثورة 

 م1973الدرس الثاني:حرب اكتوبر)ملحمة العبور(

 م2013ونيو ي30م و2011يناير 25الدرس الثالث:ثورتا

15% 

3 3 6 

 المجموع
100

% 
28 12 40 


