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 -الفئة المستهدفة:
 منازل وسجون ومن في حكمهمعام و الثاني الثانوى لصفوااألول الثانوى ف طالب المرحلة الثانوية للص

 الدور الثاني. –الفصل الدراسي الثاني 

 -الثاني الثانوي(:ين األول ونواتج التعلم علي مستوي المرحلة الثانوية الصف
في الجغرفيا مدي تقدم الطالب نحو تحقيق نواتج التعلم المرجوة  الورقة االمتحانية لمادة تقيسينبغي أن 

 وهي: ةالمرحلة الثانوي

 استخدام أدوات التمثيل الجغرافى    •

 تحديد العوامل الطبيعية التى تشكل سطح األرض •

 تحديد النظم الحيوية على سطح األرض •

 توضيح  العالقة المتبادلة بين البيئة الطبيعية والبشرية •

 الجغرافيا فى تفسير الماضى والحاضر تحديد دور •

 تحديد دور الجغرافيا فى توقع المستقبل •

 تعرف مفهوم جغرافية التنمية •

 توضيح النظم الطبيعية علي سطح األرض •

 تحديد مجاالت النظم البشرية وتوزيعاتها •

 تعرف أنماط النظم االقتصادية وتوزيعاتها •

 توضيح مالمح التنمية البشرية •

 فات داخل الوطن الواحدتحديداختالف الثقا •

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

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

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

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

 أن تكون األسئلة محددة وواضحة في صياغتها اللغوية. •

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

 تاريخ االمتحان(.

 –المسافات بين السطور –نوع الخط –ها، )حجم الخط تنسيق الورقة االمتحانية بما يضمن مقروئيت  •

 الخلو من األخطاء اللغوية والطباعية(. –جودة الطباعة  –تعليمات األسئلة  –العناوين  –الهوامش 

الرسوم البيانية( واضحة وسليمة  –الجداول  –أن تكون المواد التعليمية المصاحبة لالمتحان ) الخرائط  •

 علميا وفنياً.

 التواريخ ليست أهدافاً اختبارية. –اإلحصائيات  –األرقام  •

 الزمن المخصص لالمتحان لصفوف الصف األول والثاني الثانوي ساعتين. •

 %15وأسئلة مقالية قصيرة  بنسبة  %85بة أن تشمل الورقة األمتحانية على أسئلة موضوعية بنس •

 م2022 /11 /21( بتاريخ49طبقا للكتاب الدوري رقم )

 الشروط الواجب توافرها في صياغة االسئلة:   •

 تقيس القدرة علي التوصل إلي المعلومات وفهمها . ✓

 استخدام المعلومات في مواقف جديدة . ✓

 قات .استخدام ما درسه الطالب من معلومات في ادراك العال ✓
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 القدرة علي تطبيق المعلومات في مواقف جديدة . ✓

 القدرة علي تحليل المعلومات واالستنتاج منها . ✓

 القدرة علي صياغة االفكار بأسلوبه . ✓

 القدرة علي ابتكار افكار جديدة . ✓

 الشروط الواجب توافرها في نموذج اإلجابة )مفتاح تصحيح الورقة االمتحانية( :  •

 ال نصيًا من الكتاب المدرسي المقرر .إال تكون إجابة السؤ ✓

 جابة محددة وواضحة .ان تكون اإل ✓

 جابة األسئلة المقالية .ترك مساحة مناسبه إل ✓

 يسمح للطالب باالجابة علي السؤال بأي إجابة منطقية في حدود ما تم دراسته . ✓

 عند إعداد محدادت إجابة اسئلة االمتحان أن تشمل ما يلي : يراعي •

 لالمتحان وتشمل النهاية الكبري والصغري . الدرجة الكلية ✓

 تحديدعدد مفردات كل سؤال . ✓

 تحديد الدرجة الكلية لكل سؤال . ✓

 تحديد درجة كل مفردة  ✓

يراعييي عييدم  إدراج موضييوعات اإلطييالع والييتعلم الييةاتي فييي أسييئلة امتحييان الفصييل الدراسييي الثيياني  •

 والدور الثاني

 الفصل الدراسي الثاني )عام (جدول مواصفات الصف األول الثانوي 

 

 

درجات ، علي أن ل أربعة أن تضم الورقة االمتحانية أربعة أسئلة يجيب عليها الطالب جميعاً لكل سؤا •

 .وتقسم علي اثنين ( درجة16)  تكون درجات الورقة االمتحانية من

 
 
 

 المحتوى

الوزن النسبى 

 لكل مكون

 المستويات المعرفية                    

 فهم

50% 

 تطبيق

40% 

مستويات 

 عليا

10% 

 المجموع

100% 

 الوحدة الثالثة: سكان مصر

 أ.نمو وتركيب السكان

 ب.توزيع السكان والكثافة السكانية

ج.المشكالت السكانية واالجتماعية وسيناريوهات 

  المستقبل

44% 

2 3 2 7 

 الوحدة الرابعة: بعض األنشطة االقتصادية في مصر

 مصر أ.النشاط الزراعي في

 ب.النشاط التعديني في مصر

 ج.النقل والتجارة في مصر

 د.السياحة في مصر وتحديات االقتصاد المصري

 

56% 

6 3 - 9 

 16 2 6 8 %100 المجموع
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 الفصل الدراسي الثاني )عام (الصف الثاني الثانوي  جدول مواصفات

 
درجات ، علي أن تكون ستة أسئلة يجيب عليها الطالب جميعاً لكل سؤال أربعة أن تضم الورقة االمتحانية  

 ( درجة24)  درجات الورقة االمتحانية من
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 المحتوى
الوزن النسبى 

 لكل مكون

 المستويات المعرفية

 تطبيق فهم
مستويات 

 المجموع عليا

40% 40% 20% 

 الوحدة الثالثة : جغرافية التنمية االقتصادية 

 االقتصادية أ.ماهية التنمية

 ب.التنمية الزراعية والحيوانية

 ج. التنمية الصناعية

 د.التنمية السياحية

50% 5 5 2 12 

 الوحدة الرابعة: جغرافية التنمية البشرية

 أ.ماهية التنمية البشرية 

 ب.مؤشرات التنمية البشرية

 ج.نماذج تنموية رائدة 

 د.مستقبل التنمية في الوطن العربي

50% 5 5 2 12 

 24 4 10 10 %100 مجموعال
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 )عام (  الدور الثاني جدول مواصفات الصف األول الثانوي

 

 

درجات ، علي أن خمسة أن تضم الورقة االمتحانية أربعة أسئلة يجيب عليها الطالب جميعاً لكل سؤال  •

 .وتقسم علي اثنين ( درجة20)  تكون درجات الورقة االمتحانية من

 
 
 
 
 
 
 
 

 المحتوى

الوزن النسبى 

 مكونلكل 

 المستويات المعرفية

 فهم

50% 

 تطبيق

40% 

مستويا

 ت عليا

10% 

 المجموع

100% 

 2 - 1 1 %9 الدرس التمهيدي: مدخل لدراسة الجغرافيا

 الوحدة األولي: الموقع ومظاهر سطح مصر -

 أ.موقع مصر وأهميته

 ب.التكوينات الجيولوجية وعوامل تشكيل سطح مصر

 ج.تضاريس مصر
 

21% 

2 1 1 4 

لوحدة الثانية: المناخ والحياة النباتية والحيوانية في ا

 مصر

 أ.المناخ في مصر

 ب.األقاليم المناخية في مصر

 ج.النبات الطبيعي والحيوان البري في مصر

20% 

2 2 - 4 

 الوحدة الثالثة: سكان مصر

 أ.نمو وتركيب السكان

 ب.توزيع السكان والكثافة السكانية

ماعية وسيناريوهات ج.المشكالت السكانية واالجت

  المستقبل

21% 

1 2 1 4 

 الوحدة الرابعة: بعض األنشطة االقتصادية في مصر

 أ.النشاط الزراعي في مصر

 ب.النشاط التعديني في مصر

 ج.النقل والتجارة في مصر

 د.السياحة في مصر وتحديات االقتصاد المصري

 

29% 

4 2 - 6 

 20 2 8 10 %100 المجموع
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 الدور الثاني )عام (الصف الثاني الثانوي  جدول مواصفات
 

جات ، علي أن تكون درستة أسئلة يجيب عليها الطالب جميعاً لكل سؤال خمسة أن تضم الورقة االمتحانية  

 ( درجة30)  درجات الورقة االمتحانية من

 

 

 

 

 

 

 

 

 المحتوى
الوزن النسبى 

 لكل مكون

 معرفيةالمستويات ال

 تطبيق فهم
مستويات 

 المجموع عليا

40% 40% 20% 

 الوحدة األولي: مدخل إلي جغرافية التنمية:

 أ.جغرافية التنمية ومجاالتها

 ب.التقنيات الحديثة ودورها في جغرافية التنمية

11% 2 1 - 3 

 الوحدة الثانية :جغرافية التنمية وموارد البيئة

 أ.البيئة نظامها ومواردها

 ب.الموارد المائية وأساليب إدارتها

 ج.الموارد المعدنية ومصادر الطاقة وأساليب إدارتها

27% 3 2 2 7 

 الوحدة الثالثة : جغرافية التنمية االقتصادية 

 أ.ماهية التنمية االقتصادية

 ب.التنمية الزراعية والحيوانية

 ج. التنمية الصناعية

 د.التنمية السياحية

34% 4 4 2 10 

 ة الرابعة: جغرافية التنمية البشريةالوحد

 أ.ماهية التنمية البشرية 

 ب.مؤشرات التنمية البشرية

 ج.نماذج تنموية رائدة 

 د.مستقبل التنمية في الوطن العربي

28 3 5 2 10 

 30 6 12 12 %100 المجموع
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 (  منازل وسجون ومن في حكمهم) الصف األول الثانوي امتحان الجغرافيا جدول مواصفات

 الفصل الدراسي الثاني

 

أن تضم الورقة االمتحانية أربعة أسئلة لكل سؤال خمس درجات ، عليي أن تكيون درجيات الورقية االمتحانيية  •

 .( درجة 20من )

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 المحتوى

الوزن النسبى 

 لكل مكون

 المستويات المعرفية

 فهم

50% 

 تطبيق

40% 

مستويات 

 عليا

10% 

 عالمجمو

100% 

 الوحدة الثالثة: سكان مصر

 أ.نمو وتركيب السكان

 ب.توزيع السكان والكثافة السكانية

ج.المشكالت السكانية واالجتماعية 

  وسيناريوهات المستقبل

44% 

4 4 1 9 

الوحدة الرابعة: بعض األنشطة 

 االقتصادية في مصر

 أ.النشاط الزراعي في مصر

 ب.النشاط التعديني في مصر

 والتجارة في مصرج.النقل 

د.السياحة في مصر وتحديات 

 االقتصاد المصري
 

56% 

6 4 1 11 

 20 2 8 10 %100 المجموع
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 (  منازل وسجون ومن في حكمهم)صف األول الثانوي الامتحان الجغرافيا  جدول مواصفات

 الدور الثاني

أن تضم الورقة االمتحانية أربعة أسئلة لكل سؤال خمس درجات ، علي أن تكون درجات الورقة االمتحانيية  •

 .( درجة 20من )

 المحتوى

الوزن النسبى 

 لكل مكون

 المستويات المعرفية

 فهم

50% 

 تطبيق

40% 

مستويا

 ت عليا

10% 

 المجموع

100% 

 2 - 1 1 %9 الدرس التمهيدي: مدخل لدراسة الجغرافيا

 الوحدة األولي: الموقع ومظاهر سطح مصر -

 مصر وأهميتهأ.موقع 

 ب.التكوينات الجيولوجية وعوامل تشكيل سطح مصر

 ج.تضاريس مصر

 

21% 

2 1 1 4 

الوحدة الثانية: المناخ والحياة النباتية والحيوانية في 

 مصر

 أ.المناخ في مصر

 ب.األقاليم المناخية في مصر

 ج.النبات الطبيعي والحيوان البري في مصر

20% 

2 2 - 4 

 مصر الوحدة الثالثة: سكان

 أ.نمو وتركيب السكان

 ب.توزيع السكان والكثافة السكانية

ج.المشكالت السكانية واالجتماعية وسيناريوهات 

  المستقبل

21% 

1 2 1 4 

الوحدة الرابعة: بعض األنشطة االقتصادية 

 في مصر

 أ.النشاط الزراعي في مصر

 ب.النشاط التعديني في مصر

 ج.النقل والتجارة في مصر

مصر وتحديات االقتصاد  د.السياحة في

 المصري

 

29% 

4 2 - 6 

 20 2 8 10 %100 المجموع
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(  منازل وسجون ومن في حكمهم) الصف الثاني الثانوي امتحان الجغرافيا جدول مواصفات

 الفصل الدراسي الثاني

•  

لي أن تكون درجات الورقية االمتحانيية مين درجات ، ع 6أسئلة لكل سؤال5أن تضم الورقة االمتحانية  •

 .( درجة 30)

 

 المحتوى
الوزن النسبى 

 لكل مكون

 المستويات المعرفية

 تطبيق فهم
مستويات 

 المجموع عليا

40% 40% 20% 

 الوحدة الثالثة : جغرافية التنمية االقتصادية 

 أ.ماهية التنمية االقتصادية

 ب.التنمية الزراعية والحيوانية

 ج. التنمية الصناعية

 سياحيةد.التنمية ال

50% 6 6 3 15 

 الوحدة الرابعة: جغرافية التنمية البشرية

 أ.ماهية التنمية البشرية 

 ب.مؤشرات التنمية البشرية

 ج.نماذج تنموية رائدة 

 د.مستقبل التنمية في الوطن العربي

50% 6 6 3 15 

 30 6 12 12 %100 المجموع
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    (  منازل وسجون ومن في حكمهم) الصف الثاني الثانوي  امتحان الجغرافيا جدول مواصفات

 الدور الثاني

 

درجات ، علي أن تكون درجات الورقة االمتحانية مين  6أسئلة لكل سؤال 5المتحانية أن تضم الورقة ا •

 ( درجة 30)

 المحتوى
الوزن النسبى 

 لكل مكون

 المستويات المعرفية

 تطبيق فهم
مستويات 

 المجموع عليا

40% 40% 20% 

 ألولي: مدخل إلي جغرافية التنمية:الوحدة ا

 أ.جغرافية التنمية ومجاالتها

 ب.التقنيات الحديثة ودورها في جغرافية التنمية

11% 2 1 - 3 

 الوحدة الثانية :جغرافية التنمية وموارد البيئة

 أ.البيئة نظامها ومواردها

 ب.الموارد المائية وأساليب إدارتها

 وأساليب إدارتها ج.الموارد المعدنية ومصادر الطاقة

27% 3 2 2 7 

 الوحدة الثالثة : جغرافية التنمية االقتصادية 

 أ.ماهية التنمية االقتصادية

 ب.التنمية الزراعية والحيوانية

 ج. التنمية الصناعية

 د.التنمية السياحية

34% 4 4 2 10 

 الوحدة الرابعة: جغرافية التنمية البشرية

 أ.ماهية التنمية البشرية 

 ات التنمية البشريةب.مؤشر

 ج.نماذج تنموية رائدة 

 د.مستقبل التنمية في الوطن العربي

28 3 5 2 10 

 30 6 12 12 %100 المجموع

 


