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 .العامة لثانويةالمرحلة ا    ورقات (8): إجمالي عدد أوراق المواصفة
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  . .الثاني

علم النفس مواصفة امتحان مادة: 
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 م 2022/2023العام الدراسي

 

 

 (مدارس النور) المكفوفين، الثانوي العام الثانيالصف الفئات أو الفئة المستهدفة بالمواصفة ) طالب 

 م(2022/م2021طبعة م،)2023-2022الثاني والدور الثاني ، العام الدراسيلفصل الدراسي ،ا

 األهداف العامة لمادة: علم النفس واالجتماع  في قدرة الطالب علي:تتمثل 

: علم النفس  أوالا

 ياتية.حفهم المصطلحات النفسية وحسن استخدامها فى مواقف  -1
 معرفة  نشأة  علم النفس وتطوره. -2

 طبيق مناهج  البحث في علم النفس لدراسة السلوك اإلنسانى في مواقف حياتية.ت -3

 التكامل بين أهداف علم النفس ومجاالته النظرية والتطبيقية.معرفة  -4

 فسير وتوظيف السلوك اإلنسانى فى ضوء دوافعه وانفعاالته.ت -5

 فهم واستيعاب العمليات المعرفية وتوظيفها لفهم السلوك اإلنساني. - 6

 ة لتنميتها.بة، واقتراح  أساليب مناسهم طبيعة الذكاء والذكاءات المتعددة وتوظيفها فى الحياة العملية والدراسيف  -7

 بيقاتها التربوية.فهم نظريات التعلم وتط -8

 االستفادة من مبادئ التعلم الجيد وأسس االستذكار الفعال في الحياة الدراسية. -9

 فسير السلوك اإلنسانى فى ضوء قوانينه، والمبادئ العامة للنمو.ت -10

 فة، وبخاصة مرحلة المراهقة.لفهم مظاهر النمو فى مراحله المخت -11

 لشخصية وأساليب التوافق النفسي واالجتماعي.افهم  -12

 ستنتاج التكامل بين جميع جوانب الشخصية فى تحقيق الصحة النفسية.ا -13

ستويين المالتوافق النفسى واالجتماعى والتعرف علي دورهم في حل الصراعات ومواجهة اإلحباطات والصراعات علي  تحليل أبعاد -14

 الشعوري والالشعوري.
 ثانياا: علم االجتماع

 

 .يةفهم مصطلحات علم االجتماع وحسن استخدامها فى تفسير الظواهر االجتماع -1

 الفكر االجتماعي وأهميته. معرفة  نشأة  -2

 لدراسة الظواهر والنظم االجتماعية في مواقف حياتية. الجتماع تطبيق مناهج  البحث في علم ا -3

 معرفة أن التغير االجتماعي سمة من سمات البناء االجتماعى. -4

 لتعرف علي المجتمع والوحدات المكونة للبناء االجتماعي.ا -5

 االجتماعية.    النظم -لتغير االجتماعى ا –لضبط  االجتماعي ا -التعرف علي نماذج من مؤسسات التنشئة االجتماعية    -6

 ماعية المرتبطة بها.العمليات االجتمعرفة نظرية علم االجتماع، و -7

 فاعل االجتماعي والعمليات المرتبطه به.فهم الت  -8

 لتعرف على الظواهراالجتماعية المختلفة وخصائصها، وتوظيفها فى مواقف حياتية.ا -9

 دور علم االجتماع في تناول قضايا التنمية مثل:  معرفة -10

 تماع.التعرف علي الثقافة من منظور علم االج)أ( 

 التعرف علي عالقة علم االجتماع بالعلوم األخري.)ب( 

 التعرف علي ثقافة العمل التطوعى. )ج(

 التعرف علي ثقافة العمل الحر.)د(

 دور علم االجتماع في تناول بعض القضايا المجتمعية مثل:  معرفة -11

 توظيف البحوث االجتماعية في خدمة قضايا التنمية.   )أ( 

 والقضايا المجتمعية.العولمة )ب( 

 لمواجهتها.   التعرف على تأثير التطرف والعنف علي المجتمع، واقتراح الحلول المناسبة )ج(
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 ضوابط العامة للورقة االمتحانية:ال

 .أن تكون أسئلة الورقة اإلمتحانية في حدود المقرر الدراسي المستهدف 

  الوزن النسبي لها.أن تتوزع األسئلة على نواتج التعلم للمادة وفق 

 حصيل أن تغطي األسئلة مستويات الصعوبة المختلفة لتكون قادرة على التمييز بين مستويات الت

 الدراسي للطالب.

 .أن تتدرج األسئلة في الورقة االمتحانية من األسهل إلى األصعب 

 .أن توازن الورقة االمتحانية بين المستويات المعرفية المختلفة 

 حددة وواضحة في صياغتها اللغوية.أن تكون األسئلة م 

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

 اريخ االمتحان(.ت –الفصل الدراسي لغير الثانوية العامة 

  بين السطور لمسافات ا –نوع الخط  –جودة تنسيق الورقة االمتحانية بما يضمن مقروئيتها؛ حجم الخط

 خطاء اللغوية والطباعة.الخلو من األ –ودة الطباعة ج –عليمات األسئلة ت –العناوين  –لهوامش ا –

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

 

 
 المركز القومى لالمتحانات والتقويم التربوى           

  قسم تطوير االمتحانات                           

 

 

 

 بسم هللا الرحمن الرحيم                 
National Center For Examination & Educational  

Evaluation ( NCEEE)                           

 

 .العامة لثانويةالمرحلة ا    ورقات (8): إجمالي عدد أوراق المواصفة

الدور ، الثاني  الفصل الدراسي 

  . .الثاني

علم النفس مواصفة امتحان مادة: 

مدارس ) المكفوفين طالب،ال واالجتماع

  ،الثانوي العام  الثانيالصف  (،النور

 م 2022/2023العام الدراسي

 

 

 

لثانى ا)الصف عام التعليم اللطالب  علم النفس واالجتماع، :جدول مواصفات الورقة االمتحانية في مادة :أوالا 

 مدارس النور)المكفوفين(  العام الثانوي

 م(2021/2022)طبعة ،م2202/3202للعام الدراسي  الثانيالفصل الدراسي 
 

 علم النفس أ:
 

 درجة السؤال مواصفاته رقم السؤال

 

 األول 

 

 

، لكل جزئية حدى عشر جزئيةإ(  11)  يتكون من 

 درجة، وبيانها كالتالى:

 (ثالثة. )فهم، الوحدة الثانيالموضوع ال-أ

 ( .الوحدة الثالثة )فهم الثاني،الموضوع  -ب

 )فهم(الوحدة الثالثة  ،ولاألالموضوع -ج

 لرابع، الوحدة الثالثة. )فهم(االموضوع  -د

 الموضوع الرابع، الوحدة الثالثة. )فهم( -ه

 (.تطبيقثالثة )الوحدة الول، األموضوع ال -و 

 ( .تطبيقالوحدة الثالثة ) الثاني،الموضوع -ز

 ثة. )تطبيق(الثالالوحدة  الموضوع الرابع،--ح

 (.تطبيقثالثة )الوحدة ال األول،موضوع ال -ط

 (مستويات عليا، الوحدة الثالثة. )ثانيالموضوع ال-ي

 (عليا )مستوياتالوحدة الثالثة  الثاني،الموضوع  -ك

 موضوعى )اختيار من متعدد(

 

 

 

 

 ةدرج  11=  1×11

 

 

 الثاني

 

ا بيانهو، لها درجة واحدة ، ة واحدة فقطيتكون من جزئي

 كالتالى:

 ( .)تطبيقثالثة الوحدة ال الرابع،موضوع ال 

 مقال قصير

1×1=1 

 درجة واحدة

 

 

 درجة  12 ةجزئي 12 المجموع
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 : علم االجتماع ب
 

 درجة السؤال مواصفاته رقم السؤال

 

 الثالث

 

 

 

 

 لى:بيانها كالتاجزئيات، لكل جزئية درجة، و ( عشر 10)  يتكون من 

 ) فهم(.    ثانية    الوحدة الثالث ، الموضوع ال -أ

 (فهمالموضوع الثالث، الوحدة الثانية.        )-ب

 الموضوع الثالث ، الوحدة الثالثة.       ) فهم (-ج

 (فهم)    الوحدة الثالثة      الثالث،الموضوع -د

 (فهم)   لموضوع الثالث، الوحده الثانية.  ا – ه

 (.تطبيقثانية       ) الوحدة ال الرابع،موضوع الـ و

 (تطبيق)   ثالثة      الوحدة الول ، األموضوع ال -ز

 الموضوع الثاني، الوحدة الثالثة.        )تطبيق(-ح

 (مستويات عليا)    ثالثة  الوحدة ال، يثانالموضوع ال -ط

 لموضوع الرابع ، الوحدة الثانية ) مستويات عليا (ا – ي

 موضوعى )اختيار من متعدد(

 

 

 

 

 درجات  10=  1×10

 

 الرابع

 ا كالتالى:بيانهدرجتان، و لها، جزئية واحدة فقط يتكون من

 )تطبيق( ة ثالثالوحدة الول، األموضوع ال 

 مقال قصير

 

1 ×2  =2 

 انتدرج

 المجموع

 

 درجة   12  جزئية 11
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" ين( المكفوفلطالب مدارس النور) مادة علم النفس واالجتماع"ل: جدول مواصفات الورقة االمتحانية ثانياا

 (م2021/2022)طبعة ،م 2023/ 2022الصف الثاني الثانوي العام، )الدور الثاني( للعام الدراسي 
 

 أ ـ علم النفس    
 

 درجة السؤال مواصفاته رقم السؤال
 

 األول 

 

 جزئية، و لكل جزئية درجة،  عشر ثالثة(  31يتكون من) 

 بيانها كالتالى:و

 الموضوع األول الوحدة الثانية       ) فهم(.-أ

 ـ الموضوع الثاني، الوحدة الثانية      ) فهم ( ب

 ألول الوحدة الثالثة       ) فهم (االموضوع  -ج

 هم (ف، الوحدة الثالثة      ) رابعالموضوع ال -د

 ( .فهمع ، الوحدة األولي    ) الموضوع الراب -ه

 (فهم)       ، الوحدة الثالثة نىالموضوع الثا-و

 ( .تطبيق)     دة األولى. الموضوع األول، الوح -ز

  -(.طبيقت)     ، الوحدة األولى  نيالموضوع الثا -ح

 يق(.)تطب      انية، الوحدة الثالثاني الموضوع  -ط

 لموضوع الثاني ، الوحدة الثالثة    ) تطبيق ( ا – ي

   ) مستويات عليا(.لوحدة األولي    االموضوع الثالث،  -ك

  ) مستويات عليا(.ة   ثانيلالموضوع األول ، الوحدة ا -ل

   ت عليا(.) مستوياالوحدة الثالثة  ،  الثانيالموضوع  -م

 (موضوعى )اختيار من متعدد

 

 

 

 

 

 

 درجة   13=  1 ×13

 
 نيالثا

ا درجتان، وبيانه لهايخصص ، ة واحدة فقطيتكون من جزئي

 كالتالى:

 ) تطبيق(      الثالثةالموضوع الرابع، الوحدة 

 مقال قصير

 
  انتدرج  2= 2×  1 

 درجة 15 جزئية 14 المجموع
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 ب ـ علم االجتماع
 

 درجة السؤال مواصفاته رقم السؤال

 

 الثالث

 

 

، و لكل جزئية درجة،  ةجزئيعشر ثالثة (  31) يتكون من 

 كالتالى: بيانها و

 .( فهم)  األول، الوحدة األولىموضوع ال -أ

 .(فهم)  الرابع ، الوحدة األولىموضوع ال -ب

 .(فهم) ، الوحدة الثانية   الثاني موضوع ال -ج

 فهم ()  الثاني ، الوحدة الثالثةموضوع ال-د

 ) فهم ( ، الوحدة الثالثة الموضوع الثالث --ه

 .(فهم) الثالث، الوحدة الثانيةموضوع ال-و

  )تطبيق(الوحدة الثانية  الثالث،الموضوع  -ز

 . ( تطبيق)  األولى، الوحدة  الثانيموضوع ال -ح

 الموضوع الرابع ، الوحدة الثانية ) تطبيق ( – ط
 لموضوع األول ، الوحدة الثالثة ) تطبيق (ا – ي

 ليا(.) مستويات ع األولى، الوحدة األولالموضوع  -ك

 ) مستويات عليا(. ةاألول،الوحدة الثانيالموضوع  -ل

 لموضوع األول،الوحدة الثالثة ) مستويات عليا(.ا - م

 موضوعى )اختيار من متعدد(

 
 
 
 
 
 

13  ×1  =13  

 درجة

 

 

 الرابع

 

 لى:كالتابيانها ، و واحدة فقط ، لها درجتان جزئية يتكون من

    (األولي. )تطبيق الثالث، الوحدةلموضوع ا

 مقال قصير

 

 

1   ×2=2 

 انتدرج

 درجة 15 جزئية 14 المجموع
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علم  اع،االجتموعلم النفس  :مادةلفي جدول مواصفات الورقة االمتحانية  معايير خاصة  ينبغي االلتزام بها 

 م2022/3202ي للعام الدراس مدارس النور)المكفوفين()الصف الثانى الثانوي التعليم العام النفس واالجتماع، لطالب 

 للفصل الدراسى الثانى، والدور  الثانى م(2022-2021طبعة )،

 
 

% ( أسووئلة موضوووعية  87.5، ونسووبة ) %( مقووال قصووير12.5) أن تكووون األسووئلة بنسووبة: الفصوول الدراسووى الثووانى -1

تيار من % ( أسئلة  موضوعية ) اخ87% ( مقال قصير، ونسبة ) 13) بنسبة  ، أما الدور الثانى)اختيار من متعدد(

 متعدد(

ولويس لعودد  ملحوظة :  يتم حساب النسبة المئوية لألسئلة المقالية إلى األسئلة الموضوعية وفقاا لمجمووع الودرجات

فوي  ، أموا الفصول الدراسوي( جزئية )مقال قصير( فوي 2( جزئية موضوعي )اختيار من متعدد(، )21الجزئيات، أي )

 ( جزئية ) مقال قصير (. 2عدد ( ، ) ( جزئية موضوعي ) اختيار من مت 26)  الدور الثاني

 وتقيس المستويات المعرفية على النحو التالى: -2

 %(17، المستويات العليا  41,5، التطبيق  41,5) الفهم الفصل الدراسى الثانى: 

 %(20%، المستويات العليا 40%، التطبيق40)الفهم الدور الثانى:    

الورقووة  دقوائق لقوراءة 10لإلجوـابة عنهووا ) سواعتان( حيوث يراعوي زموون ) أن تتـوـناسب األسـوـئلة موع الووزمن المحوـدد  -3

 االمتحانية ومراجعة اإلجابة (.

 24+  درجوات أعموال سونة 6درجوة( وتتمثول فوي    30الدرجة الكبرى للفصلين الدراسويين األول والثوانى معاوا مون )  -4

 درجة( 15درجة اختبار فصل دراسي { و الدرجة الصغري من) 

 .درجة( 15درجة( و الدرجة الصغري من)  30برى للدور الثانى من ) الدرجة الك -5

 ت.المتحانال ةالمنظم( و 168والقرار الوزاري ) ( 191) االمتحان االلتزام بالقرار الوزاري رقم ععلي واض -6

       

 


