


 

 16 إجمالي عدد أوراق المواصفة:

  

  الثانوي ،الثاني األول   الصف: 
 

 جغرافياالمواصفة امتحان مادة: 

 الثاني( الفصل الدراسي دمج)  

 والدور الثاني
 م2022/2023  العام الدراسي: 
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 -الفئة المستهدفة:
 والدور الثاني الثانيالفصل الدراسي ( دمج ثانوى ) والثاني وال األولللصفوف  الثانويةالمرحلة  طالب

 

 -)الصف األول والثاني الثانوي( : الثانويةنواتج التعلم علي مستوي المرحلة 
( الفصل دمج) ثانويصفوف األول والثاني اللل جغرفياالتكون الورقة االمتحانية لمادة  أنينبغي 

 نحو تحقيق نواتج التعلم المرجوة لهذه المرحلة الطالبوسيلة لقياس مدي تقدم  والدور الثاني الدراسي الثاني

 وهي:

 استخدام أدوات التمثيل الجغرافى    -1

 تحديد العوامل الطبيعية التى تشكل سطح األرض -2

 تحديد النظم الحيوية على سطح األرض -3

 دلة بين البيئة الطبيعية والبشريةتوضيح  العالقة المتبا -4

 تحديد دور الجغرافيا فى تفسير الماضى والحاضر -5

 تحديد دور الجغرافيا فى توقع المستقبل -6

 تعرف مفهوم جغرافية التنمية -7

 توضيح النظم الطبيعية علي سطح األرض -8

 تحديد مجاالت النظم البشرية وتوزيعاتها -9

 تعرف أنماط النظم االقتصادية وتوزيعاتها -10

 يح مالمح التنمية البشريةتوض -11

 تحديداختالف الثقافات داخل الوطن الواحد -12

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

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

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

 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  –البيانات األساسية: ) المرحلة  أن تستوفي الورقة االمتحانية •

 متحان(.تاريخ اال–الفصل الدراسي 

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

 طاء اللغوية والطباعية(.خالخلو من األ –جودة الطباعة  –تعليمات األسئلة  –العناوين  –الهوامش  –

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

 ارية.بختا

 . الثاني الثانوي ساعتينالصف وساعة ونصف متحان لصفوف الصف األول الزمن المخصص لال •

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

 والدور الثاني.

 



 

 16 إجمالي عدد أوراق المواصفة:

  

  الثانوي ،الثاني األول   الصف: 
 

 جغرافياالمواصفة امتحان مادة: 

 الثاني( الفصل الدراسي دمج)  

 والدور الثاني
 م2022/2023  العام الدراسي: 
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 فئة ضعاف السمع  : أوالا 
 %(. 15%( ومقالية متنوعة بنسبة ) 85ة من أسئلة موضوعية بنسبة )تتكون الورقة االمتحاني  

 )فئة ضعاف السمع( الفصل الدراسي الثاني األول الثانويالصف ات مواصفجدول 

 

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

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

 
 

 )فئة ضعاف السمع(الفصل الدراسي الثاني ي الثانويالصف الثان جدول مواصفات

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

 ( درجة24)  درجات الورقة االمتحانية من

 المحتوى

الوزن النسبى 

 لكل مكون

 المستويات المعرفية

 تذكر

40% 

 فهم

25% 

 تطبيق

20% 

مستويات 

 عليا

15% 

 المجموع

100% 

 سكان مصر الوحدة الثالثة:

 أ.نمو وتركيب السكان

 ب.توزيع السكان والكثافة السكانية

ج.المشكالت السكانية واالجتماعية وسيناريوهات 

  المستقبل

40% 

1 2 2 1 6 

 الوحدة الرابعة: بعض األنشطة االقتصادية في مصر

 أ.النشاط الزراعي في مصر

 ب.النشاط التعديني في مصر

 ج.النقل والتجارة في مصر

 ياحة في مصر وتحديات االقتصاد المصريد.الس

 

60% 

6 2 1 1 10 

 16 2 3 4 7 %100 المجموع

 

 المحتوى
الوزن النسبى 

 لكل مكون

 المستويات المعرفية

 تطبيق فهم تذكر
مستويات 

 المجموع عليا

40% 25% 20% 15% 

 الوحدة الثالثة : جغرافية التنمية االقتصادية 

 أ.ماهية التنمية االقتصادية

 نيةب.التنمية الزراعية والحيوا

 ج. التنمية الصناعية

 د.التنمية السياحية

55% 7 3 2 1 13 

 الوحدة الرابعة: جغرافية التنمية البشرية

 أ.ماهية التنمية البشرية 

 ب.مؤشرات التنمية البشرية

 ج.نماذج تنموية رائدة 

 د.مستقبل التنمية في الوطن العربي

45% 4 4 2 1 11 

 24 2 4 7 11 %100 المجموع



 

 16 إجمالي عدد أوراق المواصفة:

  

  الثانوي ،الثاني األول   الصف: 
 

 جغرافياالمواصفة امتحان مادة: 

 الثاني( الفصل الدراسي دمج)  

 والدور الثاني
 م2022/2023  العام الدراسي: 
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 )فئة ضعاف السمع( الدور الثاني دول مواصفات الصف األول الثانويج

 

 

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

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

 
 
 
 
 
 
 
 

 المحتوى

الوزن النسبى 

 لكل مكون

 المستويات المعرفية

 تذكر

40% 

 فهم

25% 

 تطبيق

20% 

مستويات 

 عليا

15% 

 المجموع

100% 

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

 الوحدة األولي: الموقع ومظاهر سطح مصر -

 أ.موقع مصر وأهميته .1

ب.التكوينات الجيولوجية وعوامل تشكيل  .2

 سطح مصر

 ج.تضاريس مصر .3

 

21% 

1 1 1 1 4 

النباتية والحيوانية الوحدة الثانية: المناخ والحياة 

 في مصر

 أ.المناخ في مصر

 ب.األقاليم المناخية في مصر

 ج.النبات الطبيعي والحيوان البري في مصر

20% 

1 1 1 1 4 

 الوحدة الثالثة: سكان مصر

 أ.نمو وتركيب السكان

 ب.توزيع السكان والكثافة السكانية

ج.المشكالت السكانية واالجتماعية وسيناريوهات 

  المستقبل

21% 

1 1 1 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 1 1 - 6 

 20 3 4 5 8 %100 المجموع



 

 16 إجمالي عدد أوراق المواصفة:

  

  الثانوي ،الثاني األول   الصف: 
 

 جغرافياالمواصفة امتحان مادة: 

 الثاني( الفصل الدراسي دمج)  

 والدور الثاني
 م2022/2023  العام الدراسي: 

 
4 

 )فئة ضعاف السمع(الدور الثانيالصف الثاني الثانوي  جدول مواصفات

 
تكون  درجات ، علي أنستة أسئلة يجيب عليها الطالب جميعاً لكل سؤال خمسة أن تضم الورقة االمتحانية  

 ( درجة30)  درجات الورقة االمتحانية من
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 المحتوى
الوزن النسبى 

 لكل مكون

 المستويات المعرفية

 تطبيق فهم تذكر
ات مستوي

 المجموع عليا

40% 25% 20% 15% 

 الوحدة األولي: مدخل إلي جغرافية التنمية:

 أ.جغرافية التنمية ومجاالتها

 ب.التقنيات الحديثة ودورها في جغرافية التنمية

11% 1 1 - - 2 

 الوحدة الثانية :جغرافية التنمية وموارد البيئة

 أ.البيئة نظامها ومواردها

 أساليب إدارتهاب.الموارد المائية و

 ج.الموارد المعدنية ومصادر الطاقة وأساليب إدارتها

27% 3 2 1 1 7 

 الوحدة الثالثة : جغرافية التنمية االقتصادية 

 أ.ماهية التنمية االقتصادية

 ب.التنمية الزراعية والحيوانية

 ج. التنمية الصناعية

 د.التنمية السياحية

34% 5 4 1 1 11 

 فية التنمية البشريةالوحدة الرابعة: جغرا

 أ.ماهية التنمية البشرية 

 ب.مؤشرات التنمية البشرية

 ج.نماذج تنموية رائدة 

 د.مستقبل التنمية في الوطن العربي

28 4 2 3 1 10 

 30 3 5 9 13 %100 المجموع



 

 16 إجمالي عدد أوراق المواصفة:

  

  الثانوي ،الثاني األول   الصف: 
 

 جغرافياالمواصفة امتحان مادة: 

 الثاني( الفصل الدراسي دمج)  

 والدور الثاني
 م2022/2023  العام الدراسي: 
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ا: فئة ضعاف البصر:  ثانيا
 .%(. 15%( ومقالية متنوعة بنسبة ) 85تتكون الورقة االمتحانية من أسئلة موضوعية بنسبة )  

 

 فئة ضعاف البصر() الفصل الدراسي الثانيجدول مواصفات الصف األول الثانوي 

 

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

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

 
 فئة ضعاف البصر() الفصل الدراسي الثانيالصف 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

لنسبى الوزن ا

 لكل مكون

 المستويات المعرفية

 تذكر

40% 

 فهم

25% 

 تطبيق

20% 

مستويات 

 عليا

15% 

 المجموع

100% 

 الوحدة الثالثة: سكان مصر

 أ.نمو وتركيب السكان

 ب.توزيع السكان والكثافة السكانية

ج.المشكالت السكانية واالجتماعية وسيناريوهات 

  المستقبل

40% 

1 2 2 1 6 

 : بعض األنشطة االقتصادية في مصرالوحدة الرابعة

 أ.النشاط الزراعي في مصر

 ب.النشاط التعديني في مصر

 ج.النقل والتجارة في مصر

 د.السياحة في مصر وتحديات االقتصاد المصري

 

60% 

6 2 1 1 10 

 16 2 3 4 7 %100 المجموع

 

 المحتوى
الوزن النسبى 

 لكل مكون

 المستويات المعرفية

 تطبيق فهم تذكر
مستويات 

 المجموع عليا

40% 25% 20% 15% 

 الوحدة الثالثة : جغرافية التنمية االقتصادية 

 أ.ماهية التنمية االقتصادية

 ب.التنمية الزراعية والحيوانية

 ج. التنمية الصناعية

 د.التنمية السياحية

55% 7 3 2 1 13 

 الوحدة الرابعة: جغرافية التنمية البشرية

 أ.ماهية التنمية البشرية 

 يةب.مؤشرات التنمية البشر

 ج.نماذج تنموية رائدة 

 د.مستقبل التنمية في الوطن العربي

45% 4 4 2 1 11 

 24 2 4 7 11 %100 المجموع



 

 16 إجمالي عدد أوراق المواصفة:

  

  الثانوي ،الثاني األول   الصف: 
 

 جغرافياالمواصفة امتحان مادة: 

 الثاني( الفصل الدراسي دمج)  

 والدور الثاني
 م2022/2023  العام الدراسي: 
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 فئة ضعاف البصر() الدور الثاني ول الثانويدول مواصفات الصف األج
 

 

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 

 لكل مكون

 المستويات المعرفية

 تذكر

40% 

 فهم

25% 

 تطبيق

20% 

مستويات 

 عليا

15% 

 المجموع

100% 

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

 الوحدة األولي: الموقع ومظاهر سطح مصر -

 هميتهأ.موقع مصر وأ .4

ب.التكوينات الجيولوجية وعوامل تشكيل  .5

 سطح مصر

 ج.تضاريس مصر .6

 

21% 

1 1 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% 

1 1 1 1 4 

 صرالوحدة الثالثة: سكان م

 أ.نمو وتركيب السكان

 ب.توزيع السكان والكثافة السكانية

ج.المشكالت السكانية واالجتماعية وسيناريوهات 

  المستقبل

21% 

1 1 1 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 المصري د.السياحة في

 

29% 

4 1 1 - 6 

 20 3 4 5 8 %100 المجموع



 

 16 إجمالي عدد أوراق المواصفة:

  

  الثانوي ،الثاني األول   الصف: 
 

 جغرافياالمواصفة امتحان مادة: 

 الثاني( الفصل الدراسي دمج)  

 والدور الثاني
 م2022/2023  العام الدراسي: 
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 فئة ضعاف البصر()الدور الثانيلثانوي الصف الثاني ا جدول مواصفات

 

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

 ( درجة30)  درجات الورقة االمتحانية من
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 المحتوى
الوزن النسبى 

 لكل مكون

 المستويات المعرفية

 تطبيق فهم تذكر
مستويات 

 المجموع عليا

40% 25% 20% 15% 

 الوحدة األولي: مدخل إلي جغرافية التنمية:

 أ.جغرافية التنمية ومجاالتها

 تنميةب.التقنيات الحديثة ودورها في جغرافية ال

11% 1 1 - - 2 

 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 1 1 7 

 الوحدة الثالثة : جغرافية التنمية االقتصادية 

 صاديةأ.ماهية التنمية االقت

 ب.التنمية الزراعية والحيوانية

 ج. التنمية الصناعية

 د.التنمية السياحية

34% 5 4 1 1 11 

 الوحدة الرابعة: جغرافية التنمية البشرية

 أ.ماهية التنمية البشرية 

 ب.مؤشرات التنمية البشرية

 ج.نماذج تنموية رائدة 

 د.مستقبل التنمية في الوطن العربي

28 4 2 3 1 10 

 30 3 5 9 13 %100 وعالمجم



 

 16 إجمالي عدد أوراق المواصفة:

  

  الثانوي ،الثاني األول   الصف: 
 

 جغرافياالمواصفة امتحان مادة: 

 الثاني( الفصل الدراسي دمج)  

 والدور الثاني
 م2022/2023  العام الدراسي: 

 
8 

ا: فئة الكفيف   ثالثا
 %(. 15تنوعة بنسبة )%( ومقالية م 85تتكون الورقة االمتحانية من أسئلة موضوعية بنسبة )  

 فئة الكفيف() الفصل الدراسي الثانيجدول 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

 

 فئة الكفيف()الفصل الدراسي الثانيالصف 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

 تذكر

40% 

 فهم

25% 

 تطبيق

20% 

مستويات 

 عليا

15% 

 المجموع

100% 

 الوحدة الثالثة: سكان مصر

 أ.نمو وتركيب السكان

 والكثافة السكانيةب.توزيع السكان 

ج.المشكالت السكانية واالجتماعية وسيناريوهات 

  المستقبل

40% 

1 2 2 1 6 

 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

 

60% 

6 2 1 1 10 

 16 2 3 4 7 %100 المجموع

 

لمحتوىا  
الوزن النسبى 

 لكل مكون

 المستويات المعرفية

 تطبيق فهم تذكر
مستويات 

 المجموع عليا

40% 25% 20% 15% 

 الوحدة الثالثة : جغرافية التنمية االقتصادية 

 أ.ماهية التنمية االقتصادية

 ب.التنمية الزراعية والحيوانية

 ج. التنمية الصناعية

 د.التنمية السياحية

55% 7 3 2 1 13 

 الوحدة الرابعة: جغرافية التنمية البشرية

 أ.ماهية التنمية البشرية 

 ب.مؤشرات التنمية البشرية

 ج.نماذج تنموية رائدة 

 د.مستقبل التنمية في الوطن العربي

45% 4 4 2 1 11 

 24 2 4 7 11 %100 المجموع



 

 16 إجمالي عدد أوراق المواصفة:

  

  الثانوي ،الثاني األول   الصف: 
 

 جغرافياالمواصفة امتحان مادة: 

 الثاني( الفصل الدراسي دمج)  

 والدور الثاني
 م2022/2023  العام الدراسي: 

 
9 

 فئة الكفيف() الدور الثاني دول مواصفات الصف األول الثانويج

 

 

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

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

 
 
 
 
 
 
 
 

 المحتوى

الوزن النسبى 

 لكل مكون

 المستويات المعرفية

 تذكر

40% 

 فهم

25% 

 تطبيق

20% 

مستويات 

 عليا

15% 

 المجموع

100% 

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

 الوحدة األولي: الموقع ومظاهر سطح مصر -

 أ.موقع مصر وأهميته .7

ب.التكوينات الجيولوجية وعوامل تشكيل  .8

 سطح مصر

 ج.تضاريس مصر .9

 

21% 

1 1 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% 

1 1 1 1 4 

 الوحدة الثالثة: سكان مصر

 أ.نمو وتركيب السكان

 ب.توزيع السكان والكثافة السكانية

ج.المشكالت السكانية واالجتماعية وسيناريوهات 

  المستقبل

21% 

1 1 1 1 4 

 بعة: بعض األنشطة االقتصادية في مصرالوحدة الرا

 أ.النشاط الزراعي في مصر

 ب.النشاط التعديني في مصر

 ج.النقل والتجارة في مصر

 د.السياحة في مصر وتحديات االقتصاد المصري

 

29% 

4 1 1 - 6 

 20 3 4 5 8 %100 المجموع



 

 16 إجمالي عدد أوراق المواصفة:

  

  الثانوي ،الثاني األول   الصف: 
 

 جغرافياالمواصفة امتحان مادة: 

 الثاني( الفصل الدراسي دمج)  

 والدور الثاني
 م2022/2023  العام الدراسي: 

 
10 

 فئة الكفيف()  الدور الثانيالصف الثاني الثانوي  جدول مواصفات

 
 

 

 

 

 

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

 ( درجة30)  تحانية مندرجات الورقة االم
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 المحتوى
الوزن النسبى 

 لكل مكون

 المستويات المعرفية

 تطبيق فهم تذكر
مستويات 

 المجموع عليا

40% 25% 20% 15% 

 الوحدة األولي: مدخل إلي جغرافية التنمية:

 أ.جغرافية التنمية ومجاالتها

 ب.التقنيات الحديثة ودورها في جغرافية التنمية

11% 1 1 - - 2 

 الوحدة الثانية :جغرافية التنمية وموارد البيئة

 أ.البيئة نظامها ومواردها

 ب.الموارد المائية وأساليب إدارتها

 عدنية ومصادر الطاقة وأساليب إدارتهاج.الموارد الم

27% 3 2 1 1 7 

 الوحدة الثالثة : جغرافية التنمية االقتصادية 

 أ.ماهية التنمية االقتصادية

 ب.التنمية الزراعية والحيوانية

 ج. التنمية الصناعية

 د.التنمية السياحية

34% 5 4 1 1 11 

 الوحدة الرابعة: جغرافية التنمية البشرية

 التنمية البشرية أ.ماهية 

 ب.مؤشرات التنمية البشرية

 ج.نماذج تنموية رائدة 

 د.مستقبل التنمية في الوطن العربي

28 4 2 3 1 10 

 30 3 5 9 13 %100 المجموع



 

 16 إجمالي عدد أوراق المواصفة:

  

  الثانوي ،الثاني األول   الصف: 
 

 جغرافياالمواصفة امتحان مادة: 

 الثاني( الفصل الدراسي دمج)  

 والدور الثاني
 م2022/2023  العام الدراسي: 

 
11 

ا   اإلعاقة الحركية::رابعا
 %(. 15%( ومقالية متنوعة بنسبة ) 85تتكون الورقة االمتحانية من أسئلة موضوعية بنسبة )  

 

 إلعاقة الحركية() الفصل الدراسي الثانيجدول 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)  ون درجات الورقة االمتحانية منتك

 
 

 إلعاقة الحركية()الفصل الدراسي الثانيالصف 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

 معرفيةالمستويات ال

 تذكر

40% 

 فهم

25% 

 تطبيق

20% 

مستويات 

 عليا

15% 

 المجموع

100% 

 الوحدة الثالثة: سكان مصر

 أ.نمو وتركيب السكان

 ب.توزيع السكان والكثافة السكانية

ج.المشكالت السكانية واالجتماعية وسيناريوهات 

  المستقبل

40% 

1 2 2 1 6 

 مصر الوحدة الرابعة: بعض األنشطة االقتصادية في

 أ.النشاط الزراعي في مصر

 ب.النشاط التعديني في مصر

 ج.النقل والتجارة في مصر

 د.السياحة في مصر وتحديات االقتصاد المصري

 

60% 

6 2 1 1 10 

 16 2 3 4 7 %100 المجموع

 

 المحتوى
الوزن النسبى 

 لكل مكون

 المستويات المعرفية

 تطبيق فهم تذكر
مستويات 

 المجموع عليا

40% 25% 20% 15% 

 : جغرافية التنمية االقتصادية الوحدة الثالثة 

 أ.ماهية التنمية االقتصادية

 ب.التنمية الزراعية والحيوانية

 ج. التنمية الصناعية

 د.التنمية السياحية

55% 7 3 2 1 13 

 الوحدة الرابعة: جغرافية التنمية البشرية

 أ.ماهية التنمية البشرية 

 ب.مؤشرات التنمية البشرية

 ج.نماذج تنموية رائدة 

 مستقبل التنمية في الوطن العربيد.

45% 4 4 2 1 11 

 24 2 4 7 11 %100 المجموع



 

 16 إجمالي عدد أوراق المواصفة:

  

  الثانوي ،الثاني األول   الصف: 
 

 جغرافياالمواصفة امتحان مادة: 

 الثاني( الفصل الدراسي دمج)  

 والدور الثاني
 م2022/2023  العام الدراسي: 

 
12 

 عاقة الحركية(إل) الدور الثاني دول مواصفات الصف األول الثانويج

 

 

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 

 لكل مكون

 المستويات المعرفية

 تذكر

40% 

 فهم

25% 

 تطبيق

20% 

مستويات 

 عليا

15% 

 المجموع

100% 

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

 الوحدة األولي: الموقع ومظاهر سطح مصر -

 أ.موقع مصر وأهميته .10

ة وعوامل تشكيل ب.التكوينات الجيولوجي .11

 سطح مصر

 ج.تضاريس مصر .12

 

21% 

1 1 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% 

1 1 1 1 4 

 الوحدة الثالثة: سكان مصر

 أ.نمو وتركيب السكان

 زيع السكان والكثافة السكانيةب.تو

ج.المشكالت السكانية واالجتماعية وسيناريوهات 

  المستقبل

21% 

1 1 1 1 4 

 الوحدة الرابعة: بعض األنشطة االقتصادية في مصر

 أ.النشاط الزراعي في مصر

 ب.النشاط التعديني في مصر

 ج.النقل والتجارة في مصر

 يد.السياحة في مصر وتحديات االقتصاد المصر

 

29% 

4 1 1 - 6 

 20 3 4 5 8 %100 المجموع



 

 16 إجمالي عدد أوراق المواصفة:

  

  الثانوي ،الثاني األول   الصف: 
 

 جغرافياالمواصفة امتحان مادة: 

 الثاني( الفصل الدراسي دمج)  

 والدور الثاني
 م2022/2023  العام الدراسي: 

 
13 

 الحركية(إلعاقة )الدور الثانيالصف الثاني الثانوي  جدول مواصفات

 
درجات ، علي أن تكون ستة أسئلة يجيب عليها الطالب جميعاً لكل سؤال خمسة م الورقة االمتحانية أن تض 

 ( درجة30)  درجات الورقة االمتحانية من

 

 

ا:  اإلعاقة الذهنية البسيطة واضطراب طيف التوحد ومتالزمة داون خامسا
لجغرافيا( لفئات الطالب المدمجين )اإلعاقة امتحان شهادة الثانوية العامة لمادة )اضوابط الورقة االمتحانية  

 الذهنية البسيطة واضطراب طيف التوحد ومتالزمة داون( 

 

 أسئلة موضوعية.%100تكون أسئلة االختبار في حدود 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 المحتوى
الوزن النسبى 

 لكل مكون

 المستويات المعرفية

 تطبيق فهم تذكر
مستويات 

 المجموع عليا

40% 25% 20% 15% 

 الوحدة األولي: مدخل إلي جغرافية التنمية:

 أ.جغرافية التنمية ومجاالتها

 ب.التقنيات الحديثة ودورها في جغرافية التنمية

11% 1 1 - - 2 

 الثانية :جغرافية التنمية وموارد البيئةالوحدة 

 أ.البيئة نظامها ومواردها

 ب.الموارد المائية وأساليب إدارتها

 ج.الموارد المعدنية ومصادر الطاقة وأساليب إدارتها

27% 3 2 1 1 7 

 الوحدة الثالثة : جغرافية التنمية االقتصادية 

 أ.ماهية التنمية االقتصادية

 حيوانيةب.التنمية الزراعية وال

 ج. التنمية الصناعية

 د.التنمية السياحية

34% 5 4 1 1 11 

 الوحدة الرابعة: جغرافية التنمية البشرية

 أ.ماهية التنمية البشرية 

 ب.مؤشرات التنمية البشرية

 ج.نماذج تنموية رائدة 

 د.مستقبل التنمية في الوطن العربي

28 4 2 3 1 10 

 30 3 5 9 13 %100 المجموع



 

 16 إجمالي عدد أوراق المواصفة:

  

  الثانوي ،الثاني األول   الصف: 
 

 جغرافياالمواصفة امتحان مادة: 

 الثاني( الفصل الدراسي دمج)  

 والدور الثاني
 م2022/2023  العام الدراسي: 

 
14 

اإلعاقة الذهنية البسيطة ) الفصل الدراسي الثانيجدول مواصفات الصف األول الثانوي 

 (واضطراب طيف التوحد ومتالزمة داون

 
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

 

اإلعاقة الذهنية البسيطة )الفصل الدراسي الثانيالصف الثاني الثانوي  جدول مواصفات

 (واضطراب طيف التوحد ومتالزمة داون
 المعرفيالمستوى                                    

 المحتوى 

الوزن 

النسبى لكل 

 مكون

 تذكر

65% 

 فهم

35% 

 المجموع

 الوحدة الثالثة : جغرافية التنمية االقتصادية 

 أ.ماهية التنمية االقتصادية

 ب.التنمية الزراعية والحيوانية

 ج. التنمية الصناعية

 د.التنمية السياحية

55% 
9 4 13 

 الوحدة الرابعة: جغرافية التنمية البشرية

 البشرية  أ.ماهية التنمية

 ب.مؤشرات التنمية البشرية

 ج.نماذج تنموية رائدة 

 د.مستقبل التنمية في الوطن العربي

45% 
6 5 11 

 %100 المجموع
15 9 24 

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

 درجة( 24)  درجات الورقة االمتحانية من

 المعرفيالمستوى                                 

 المحتوى 

الوزن 

النسبى لكل 

 مكون

 تذكر

65% 

 فهم

35% 

 المجموع

 لوحدة الثالثة: سكان مصرا

 أ.نمو وتركيب السكان

 ب.توزيع السكان والكثافة السكانية

ج.المشكالت السكانية واالجتماعية وسيناريوهات 

  المستقبل

40% 

4 2 6 

 الوحدة الرابعة: بعض األنشطة االقتصادية في مصر

 أ.النشاط الزراعي في مصر

 ب.النشاط التعديني في مصر

 مصر ج.النقل والتجارة في

 د.السياحة في مصر وتحديات االقتصاد المصري

 

60% 

7 3 10 

 100% 11 5 16 

 



 

 16 إجمالي عدد أوراق المواصفة:

  

  الثانوي ،الثاني األول   الصف: 
 

 جغرافياالمواصفة امتحان مادة: 

 الثاني( الفصل الدراسي دمج)  

 والدور الثاني
 م2022/2023  العام الدراسي: 

 
15 

اإلعاقة الذهنية البسيطة واضطراب طيف ) الدور الثاني دول مواصفات الصف األول الثانويج

 (التوحد ومتالزمة داون
 

 المعرفيالمستوى                                    

 المحتوى 

الوزن 

النسبى لكل 

 مكون

 تذكر

65% 

 فهم

35% 

 المجموع

 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% 

3 1 4 

الوحدة الثانية: المناخ والحياة النباتية والحيوانية في 

 مصر

 أ.المناخ في مصر

 ب.األقاليم المناخية في مصر

 الحيوان البري في مصرج.النبات الطبيعي و

20% 

2 2 4 

 الوحدة الثالثة: سكان مصر

 أ.نمو وتركيب السكان

 ب.توزيع السكان والكثافة السكانية

ج.المشكالت السكانية واالجتماعية وسيناريوهات 

  المستقبل

21% 

3 1 4 

 الوحدة الرابعة: بعض األنشطة االقتصادية في مصر

 أ.النشاط الزراعي في مصر

 تعديني في مصرب.النشاط ال

 ج.النقل والتجارة في مصر

 د.السياحة في مصر وتحديات االقتصاد المصري

 

29% 

4 2 6 

 20 7 13 %100 المجموع

 

 

 

 

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

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

 
 
 
 
 
 



 

 16 إجمالي عدد أوراق المواصفة:

  

  الثانوي ،الثاني األول   الصف: 
 

 جغرافياالمواصفة امتحان مادة: 

 الثاني( الفصل الدراسي دمج)  

 والدور الثاني
 م2022/2023  العام الدراسي: 
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اإلعاقة الذهنية البسيطة واضطراب )الدور الثانيالصف الثاني الثانوي  دول مواصفاتج

 (طيف التوحد ومتالزمة داون
 
 
 

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

 ( درجة30)  درجات الورقة االمتحانية من

 
 
 

 المعرفيالمستوى                                 

 المحتوى 

الوزن 

النسبى لكل 

 مكون

 تذكر

65% 

 فهم

35% 

 المجموع

 افية التنمية:الوحدة األولي: مدخل إلي جغر

 أ.جغرافية التنمية ومجاالتها

 ب.التقنيات الحديثة ودورها في جغرافية التنمية

11% 
1 1 2 

 الوحدة الثانية :جغرافية التنمية وموارد البيئة

 أ.البيئة نظامها ومواردها

 ب.الموارد المائية وأساليب إدارتها

 ج.الموارد المعدنية ومصادر الطاقة وأساليب إدارتها

27% 
4 3 7 

 الوحدة الثالثة : جغرافية التنمية االقتصادية 

 أ.ماهية التنمية االقتصادية

 ب.التنمية الزراعية والحيوانية

 ج. التنمية الصناعية

 د.التنمية السياحية

34% 
6 5 11 

 الوحدة الرابعة: جغرافية التنمية البشرية

 أ.ماهية التنمية البشرية 

 ب.مؤشرات التنمية البشرية

 ج تنموية رائدة ج.نماذ

 د.مستقبل التنمية في الوطن العربي

28% 
7 3 10 

 المجموع
100% 

18 12 30 

 


