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 -الفئة المستهدفة:
 للصم وضعاف السمع اإلبتدائيوالسابع والثامن  السادس الرابع و للصفوف بتدائيةاالالمرحلة  طالب

 .الفصل الدراسي الثاني والدور الثاني

 : ةبتدائياالنواتج التعلم علي مستوي المرحلة 
سادس والسابع الصفوف لللدراسات االجتماعية اتكون الورقة االمتحانية لمادة  أنينبغي 

نحو تحقيق نواتج التعلم  الطالبوسيلة لقياس مدي تقدم ( للصم وضعاف السمع) االبتدائىوالثامن 

 وهي: المرجوة لهذه المرحلة

 استخدام أدوات الدراسات االجتماعية. .1

 .للبيئات المصريةوصف التوزيعات الطبيعية والبشرية  .2

 .للبيئات المصريةتمييز الخصائص الطبيعية  .3

 صهم.ئتوزيع السكان وخصا تفسير .4

 تعرف األنشطة االقتصادية وتوزيعها. .5

 توضيح العالقة المتبادلة بين البيئة الطبيعية والبشرية. .6

 تعرف االحداث وتحليلها وفق تسلسلها الزمني. .7

 .المجتمعالعلم والتكنولوجيا والنشاط البشري علي  ثرإدراك أ .8

 ومتغيرة عبر العصور. فهم أن المجتمعات مختلفة .9

 خري.ثار المترتبة علي عالقات مصر بالدول األستنتاج اآلا .10

 فهم استخدام الموارد وحسن استخدامها. .11

 فهم معني المواطنة والمهارات الالزمة لها. .12

 

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

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

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. •

 أن تشمل الورقة االمتحانية المستويات المعرفية المختلفة. •

 سئلة محددة وواضحة في صياغتها اللغوية.أن تكون األ •

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

 تاريخ اإلمتحان(.–الفصل الدراسي  –الدرجة 

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

الخلو من االخطاء  –جودة الطباعة  –تعليمات األسئلة  –العناوين  –لهوامش ا –السطور 

 ة(.مطبعياللغوية وال

 أن تكون المواد التعليمية المصاحبة لإلمتحان ) الخرائط( واضحة وسليمه علمياُ وفنياً. •

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

 ارية.بأهدافاً إخت

 .الرابع )ساعة ونصف (لصف لالزمن المخصص لإلمتحان  •

 السابع والثامن )ساعتان(.و السادس الزمن المخصص لإلمتحان لصفوف الصف •
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يجيبب عليهبا الطبالب جميعباً ، علبي أن تكبون درجبات  أسئلةأن تضم الورقة االمتحانية أربعة  •

درجببة للصببفوف السببادس والسببابع  40ع وللصببف الرابببدرجببة ( 30)الورقببة االمتحانيببة مببن 

 .والثامن

 –مزاوجببببة  -صببببواب وخطبببب  - اختيببببار مببببن متعببببدد موضببببوعية )جميببببع أسببببئلة االختبار •

  .اكمال...........(

 تتيح الورقة االمتحانية فرصة للمراجعة . •

 

 الفصل الدراسي  الثانيللصم وضعاف السمع  االبتدائى رابعالصف ال دول مواصفاتج

 المحتوى

 الوزن

النسبى لكل 

 مكون

 المستويات المعرفية

 تذكر

50% 

 فهم

40% 

 تطبيق

 ومهارة

10% 

 المجموع

 

 الوحدة األولى: ) السكان ونظام الحكم (

 الدرس األول:أنماط سكان بلدنا

 الدرس الثانى: التراث الثقافي لسكان بلدنا.

الدرس الثالث:نماذج للمشكالت االجتماعية في 

 بلدنا .

 نظام الحكم في بلدنا.الدرس الرابع: 

 الدرس الخامس: من يحكم بلدنا

 

35% 

5 4 1 10 

 الوحدة الثانية: )األماكن السياحية والتراثية
 في بلدنا(

 الدرس األول: تراثنا الوطني

 الدرس الثانى:األماكن التراثية في بلدنا.

الدرس الثالث: األماكن السياحية واألثرية في 

 بلدنا.

 واقتصاد بلدنا.الدرس الرابع:السياحة 

 الدرس الخامس:مسئولياتنا نحو تراث بلدنا 

 هيئات مؤثرة في المجتمع المصري

32% 

5 4 1 10 

 الوحدة الثالثة:))وسائل النقل في بلدنا(

الدرس األول: تطور وسائل النقل وت ثيرها في 

 المجتمع

 الدرس الثانى:أنواع وسائل النقل في حياتي

ت استخدام وسائل  الدرس الثالث: قواعد وأخالقيا

 النقل.

الدرس الرابع:تطور وسائل االتصال وت ثيرها في 

 المجتمع.

شخصيات مصرية مؤثرة : الملك خوفو والملكة 

 حتشبسوت

33% 

5 4 1 10 

 30 3 12 15 %100 المجموع

 

أسئلة امتحان الفصبل الدراسبي الثباني يراعي عدم  إدراج موضوعات اإلطالع والتعلم الذاتي في  •

 والدور الثاني.
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لفصل ا للصم وضعاف السمع س االبتدائىسادالالصف  جدول مواصفات

 م2022/2023 ثانيالدراسى ال
 
 

 

لفصل الدراسى اللصم وضعاف السمع االبتدائى  سابعالصف ال جدول مواصفات

 م2022/2023 ثانيال
 
 

لمحتوىا  

الوزن 

النسبى لكل 

 مكون

 المستويات المعرفية

 تطبيق فهم تذكر
 المجموع

50% 40% 10% 

 13 1 5 7 %32  في بلدي ألنشطة االقتصاديةالوحدة األولي: ا

 8 1 3 4 %21 في بلدي نسان والبيئةالوحدة الثانية: اإل

شخصيات وأحداث من التاريخ الوحدة الثالثة: 

  الفرعوني

19% 
3 3 1 7 

الوحدة الرابعة: مظاهر الحضارة المصرية 

 القديمة

28% 
6 5 1 12 

 40 4 16 20 %100 المجموع

 

 المحتوى

الوزن 

النسبى لكل 

 مكون

 المستويات المعرفية

 تطبيق فهم تذكر
 المجموع

50% 40% 10% 

 18 2 8 8 %44  السياحةالوحدة األولي: 

 11 1 3 7 %28 ظهور اإلسالم الوحدة الثانية: 

شخصيات وأحداث عصر الدول الوحدة الثالثة: 

  المستقلة

28% 
5 5 1 11 

 40 4 16 20 %100 المجموع
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 ثانيى اللفصل الدراساللصم وضعاف السمع االبتدائى  ثامنالصف ال جدول مواصفات

 م2022/2023
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 لمحتوى

الوزن 

النسبى 

لكل 

 مكون

 المستويات المعرفية 

 تطبيق فهم تذكر
 %10 %40 %50 المجموع

32 ية صحراوالوحدة األولى: البيئة ال

% 
8 4 1 13 

28  ية.ساحلالوحدة الثانية: البيئة ال

% 
4 6 1 11 

أحداث من التاريخ المصري الحديث الوحدة الثالثة: 

  .لمعاصروا

17

% 
3 3 1 7 

السياسية واالقتصادية واالجتماعية التحوالت الوحدة الرابعة: 

 2013يونيو  30حتي  1952في مصر خالل الفترة من 

 

23% 

5 3 1 9 

 المجموع
100

% 
20 16 4 40 
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الرابع ، الخامس ، السادس    الصف: 
 االبتدائى
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  الدور الثاني للصم وضعاف السمع جدول مواصفــــــات الصف الرابع االبتدائى

 المحتوى

الوزن 

النسبى 

لكل 

 مكون

 المستويات المعرفية

 تذكر

50% 

 فهم

40% 

 تطبيق

 ومهارة

10% 

 المجموع

 

 الوحدة األولى: ) بلدنا ورموزه الوطنية (

 الدرس األول:أدوات تحديد المواقع.

 الدرس الثانى:المصادر األولية والثانوية.

 المالدرس الثالث:موقع مصر بالنسبة للع

 الدرس الرابع: محافظات مصر.

 الدرس الخامس: علم مصر.

 الدرس السادس:األعياد القومية في محافظاتنا وشعاراتها
 

17

% 

5 2 - 7 

 الوحدة الثانية: )المظاهر الطبيعية في بلدنا(

 الدرس األول: جمال أرضنا.

 الدرس الثانى:الطقس والمناخ.

 الدرس الثالث: البيئات المصرية.

 رابع:الموارد الطبيعية في بيئاتنا المصرية.الدرس ال

 الدرس الخامس:المشكالت البيئية في بلدنا.

 شخصيات مصرية مؤثرة : جمال حمدان وسيد درويش

16

% 

3 2 1 6 

 الوحدة الثالثة:))الموارد والخدمات في بلدنا(

 الدرس األول: الحياة المستدامة.

 الدرس الثانى:الحرف التراثية.

 معا لحياة أفضل.الدرس الثالث: 

 الدرس الرابع:حقوق األطفال.

 الدرس الخامس:مهن ومهارات للمستقبل.

 الدرس السادس:المستثمر الصغير.

 شخصيات مصرية مؤثرة : طه حسين وطلعت حرب

17

% 

3 3 1 7 

 الوحدة األولى: ) السكان ونظام الحكم (

 الدرس األول:أنماط سكان بلدنا

 لسكان بلدنا.الدرس الثانى: التراث الثقافي 

 الدرس الثالث:نماذج للمشكالت االجتماعية في بلدنا .

 الدرس الرابع: نظام الحكم في بلدنا.

 الدرس الخامس: من يحكم بلدنا
 

17

% 

4 3 - 7 

 الوحدة الثانية: )األماكن السياحية والتراثية في بلدنا(

 الدرس األول: تراثنا الوطني

 دنا.الدرس الثانى:األماكن التراثية في بل
 الدرس الثالث: األماكن السياحية واألثرية في بلدنا.

 الدرس الرابع:السياحة واقتصاد بلدنا.

 الدرس الخامس:مسئولياتنا نحو تراث بلدنا 

 هيئات مؤثرة في المجتمع المصري

16

% 

2 3 1 6 

 الوحدة الثالثة:))وسائل النقل في بلدنا(

 لمجتمعالدرس األول: تطور وسائل النقل وتأثيرها في ا

 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 3 1 7 

100 المجموع

% 
20 16 4 40 

 

أسئلة امتحان الفصل الدراسي الثاني والدور يراعي عدم  إدراج موضوعات اإلطالع والتعلم الذاتي في  •

 الثاني.
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 الدور الثانيللصم وضعاف السمع االبتدائى  سادسـات الصف الجدول مواصفـــــ

 م2022/2023

  

 

 لدور الثانياللصم وضعاف السمع االبتدائى  سابعالصف ال جدول مواصفات

 م2022/2023

 

 

 

 

 المحتوى

الوزن 

النسبى لكل 

 مكون

 المستويات المعرفية

 تطبيق فهم تذكر
 المجموع

50% 40% 10% 

: الدرسات االجتماعية وأدواتهادرس تمهيدي   4% 1 1 - 2 

 6 1 1 4 %15  الوحدة األولي: الطبيعة في بلدي

 4 - 2 2 %10 الوحدة الثانية: السكان في بلدي

 6 1 2 3 %15  نش ة الحضارة المصرية القديمةالوحدة الثالثة: 

 الوحدة االرابعة: األنشطة االقتصادية في بلدي

 

15% 
3 2 1 6 

 4 - 2 2 %10 الوحدة الخامسة: اإلنسان والبيئة في بلدي

شخصيات وأحداث من التاريخ : سادسةالوحدة ال

 الفرعوني

 

20% 
4 3 1 8 

الوحدة السابعة: مظاهر الحضارة المصرية 

 القديمة

11% 
1 3 - 4 

 40 4 16 20 %100 المجموع

 المحتوى

الوزن 

النسبى لكل 

 مكون

 المستويات المعرفية

 تطبيق فهم تذكر
 جموعالم

50% 40% 10% 

 8 - 3 5 %20  الوحدة األولي: الموارد الطبيعية في مصر

 6 1 2 3 %15 الوحدة الثانية: األنشطة االقتصادية في مصر

 6 1 2 3 %15  مصر قبل اإلسالمالوحدة الثالثة: 

 الوحدة الرابعة: السياحة

 

22% 
5 5 - 10 

 5 1 2 2 %14 الوحدة الخامسة: ظهور اإلسالم 

شخصيات وأحداث عصر : سادسةالوحدة ال

 الدول المستقلة

 

14% 
2 2 1 5 

 40 4 16 20 %100 المجموع



 

 7إجمالي عدد أوراق المواصفة:

  

الرابع ، الخامس ، السادس    الصف: 
 االبتدائى

 

الدراسات حان مادة: مواصفة امت
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 الدور الثاني للصم وضعاف السمعاالبتدائى  ثامنالصف ال جدول مواصفات

 م2022/2023
 

 

 

 
 

 لمحتوى

الوزن 

النسبى 

لكل 

 مكون

 المستويات المعرفية 

 تطبيق فهم تذكر
 %10 %40 %50 المجموع

16 الوحدة األولى: البيئة الزراعية 

% 
4 2 1 7 

13  الوحدة الثانية: البيئة الصناعية.

% 
3 2 1 6 

 2 - 1 1 %8  الوحدة الثالثة: مصر فى ظل الحكم العثمانى.

 الوحدة الرابعة: الحملة الفرنسية على مصر

 

13% 
3 2 - 5 

16 ية صحراو: البيئة الخامسةالوحدة ال

% 
4 3 - 7 

 ية.ساحل: البيئة السادسةوحدة الال

 

14

% 
3 2 1 6 

أحداث من التاريخ المصري الحديث : سابعةالوحدة ال

 .والمعاصر

 

9% 
1 2 - 3 

: التحوالت السياسية واالقتصادية واالجتماعية ثامنةالوحدة ال

 2013يونيو  30حتي  1952في مصر خالل الفترة من 

 

11% 

1 2 1 4 

 المجموع
100

% 
20 16 4 40 


