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 نلمدمجياالصف الثاني  -الفئات أو الفئة المستهدفة بالمواصفة ) طالب المرحلة الثانوية العامة 
 م. 2023/ 2022للعام الدراسى 

 :العامةاألهداف العامة لمادة: علم النفس واالجتماع للمرحلة الثانوية 

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

 ا فى مواقف حياتية.فهم المصطلحات النفسية وحسن استخدامه -1
 علم النفس وتطوره.معرفة  نشأة  -2

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

 عرفة التكامل بين أهداف علم النفس ومجاالته النظرية والتطبيقية.م -4

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

 هم واستيعاب العمليات المعرفية وتوظيفها لفهم السلوك اإلنساني.ف- 6

 لتنميتها. ةبالعملية والدراسية، واقتراح  أساليب مناسهم طبيعة الذكاء والذكاءات المتعددة وتوظيفها فى الحياة ف  -7

 التعلم وتطبيقاتها التربوية. فهم نظريات -8

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

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

 لة المراهقة.ى مراحله المختلفة، وبخاصة مرحفهم مظاهر النمو ف -11

 هم الشخصية وأساليب التوافق النفسي واالجتماعي.ف -12

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

اعات والصرالتوافق النفسى واالجتماعى والتعرف علي دورهم في حل الصراعات ومواجهة اإلحباطات  تحليل أبعاد -14

 علي المستويين الشعوري والالشعوري.

 ثانيًا: علم االجتماع 
 جتماع وحسن استخدامها فى تفسير الظواهر االجتماعيىة.فهم مصطلحات علم اال -1

 لفكر االجتماعي وأهميته.معرفة  نشأة ا -2

 قف حياتية.طبيق مناهج  البحث في علم االجتماع لدراسة الظواهر والنظم االجتماعية في موات -3

 .االجتماعيعرفة أن التغير االجتماعي سمة من سمات البناء م -4

 لتعرف علي المجتمع والوحدات المكونة للبناء االجتماعي.ا -5

 لنظم االجتماعية.ا - االجتماعيلتغير ا –لضبط  االجتماعي ا -التعرف علي نماذج من مؤسسات التنشئة االجتماعية    -6

 تبطة بها.االجتماع، والعمليات االجتماعية المرمعرفة نظرية علم  -7

 به. المرتبطةتماعي والعمليات فهم التفاعل االج  -8 

 واقف حياتية.مالمختلفة وخصائصها، وتوظيفها فى  ةالظواهر االجتماعيالتعرف على  -9

 عرفة دور علم االجتماع في تناول قضايا التنمية مثل:م -10

 جتماع.ر علم االالتعرف علي الثقافة من منظو-أ

 .األخرىالقة علم االجتماع بالعلوم التعرف علي ع-ب

 قافة العمل الحر.التعرف علي ث-.  دالتطوعيالتعرف علي ثقافة العمل -ج

 عرفة دور علم االجتماع في تناول بعض القضايا المجتمعية مثل:م -11
 والقضايا المجتمعية.لعولمة ا-وظيف البحوث االجتماعية في خدمة قضايا التنمية.    بت-أ

  لتعرف على تأثير التطرف والعنف علي المجتمع، واقتراح الحلول المناسبة لمواجهتها.ا-ج
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 الضوابط العامة للورقة االمتحانية:

 .أن تكون أسئلة الورقة اإلمتحانية في حدود المقرر الدراسي المستهدف 
 نسبي لها.أن تتوزع األسئلة على نواتج التعلم للمادة وفق الوزن ال 

 لطالب.راسي لأن تغطي األسئلة مستويات الصعوبة المختلفة لتكون قادرة على التمييز بين مستويات التحصيل الد 
 .أن تتدرج األسئلة في الورقة االمتحانية من األسهل إلى األصعب 

 .أن توازن الورقة االمتحانية بين المستويات المعرفية المختلفة 

 ضحة في صياغتها اللغوية.أن تكون األسئلة محددة ووا 

  لفصل الدراسي ا –الدرجة  –الزمن  –المادة  –الصف  –أن تستوفي الورقة االمتحانية البيانات األساسية )المرحلة
 تحان(.تاريخ االم –لغير الثانوية العامة 

  ور لمسافات بين السطا –نوع الخط  –جودة تنسيق الورقة االمتحانية بما يضمن مقروئيتها؛ حجم الخط– 
 لخلو من األخطاء اللغوية والطباعة.ا –ودة الطباعة ج –عليمات األسئلة ت –العناوين  –الهوامش 
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جين ب المدمللطال، العام علم النفس واالجتماع للصف الثاني الثانوي :مواصفات الورقة االمتحانية لمادة: أوالا 

، ي (غالشلل الدما التعلم، اضطراب طفيف التوحد،يئي متالزمة داون، بط ذهنية البسيطة،للمجموعة األولي ،) اإلعاقة ال

 م2022/2023عام الدراسي لل )للفصل الدراسي الثاني (

 علم النفس - أ

رقم  
 السؤال

 درجة مواصفاته
 السؤال

 األول

 يانهاوب، وجميعها تقيس ) التذكر( ،لكل جزئية درجة ،جزئيات أربع يتكون من
 ـ:كالتالي

 ثالثة ال ول الوحدةاألالموضوع -أ
 لثالثة االوحدة  الثانيالموضوع -ب
         لثةثاالوحدة ال ثالثالموضوع ال -ج
 ةلثالثا الوحدة الرابع الموضوع -د

4×1 =4 

 درجات

 ( اختيار من متعدد :موضوعي)  

 الثاني

نها وبيا ،جميعها تقيس )الفهم(و ،لكل جزئية درجة ،ربع جزئياتأيتكون من 
 -:كالتالي

      ةلثالثاالوحدة  ثانيالالموضوع -أ
 ةلثالثا الرابع الوحدةلموضوع ا-ب
 ةلثالثاالوحدة  الثانيالموضوع  -ج
        ةلثالثاول الوحدة الموضوع األ-د

4×1 =4  

 درجات

  

 صواب وخطأ ( :موضوعي)  

 الثالث

انها وبي، تقيس )التذكر(وجميعها  ،لكل جزئية درجة ،ربع جزئياتأيتكون من 
 : ـكالتالي

    ةلثالثا الوحدة ولاألالموضوع -أ
    ةلثالثاالوحدة  ولألالموضوع ا-ب     

   ةلثالثا الوحدة ثانيالالموضوع  -ج
   ةلثالثاالوحدة    لثالموضوع الثا-د

4×1 =4  

 درجات

 

 ( اختيار من متعدد :موضوعي)  

 درجة  12 جزئية  12                                      المجموع
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 علم االجتماع -ب 
 توزيع الدرجات  مواصفاته السؤال

 الرابع

 ـ:لتاليكاها وبيان، (التذكر  )تقيس جميعها و ،لكل جزئية درجة ،جزئيات أربع يتكون من
   الثانيةالوحدة  الثالثالموضوع -أ

   لثالثة ا ول الوحدةاألالموضوع -ب
    لثالثةا الثاني الوحدةالموضوع -ج
  الثانيةالموضوع الرابع الوحدة -د

4  ×1  =4 

 درجات 

 

 ) اختيار من متعدد(:موضوعي  

 الخامس

 -لي: كالتاوبيانها ، )الفهم(تقيس جميعها و ،لكل جزئية درجة ،ربع جزئياتأيتكون من 
  لثانيةاالوحدة  الثالثالموضوع -أ

   لثالثةاالوحدة  ولاألالموضوع -ب
   لثالثةاالوحدة  الثانيالموضوع -ج
    الثانية الوحدة  رابعالالموضوع -د

 صواب وخطأ ( : موضوعي) 

4×1 =4 

 درجات 

 

 

 السادس

 : ـاليكالتها وبيان، (التذكر)جميعها تقيس و ،لكل جزئية درجة ،ربع جزئياتأيتكون من 
   الثالثة الوحدة لث الثاالموضوع -أ

 لثةلثاالرابع الوحدة االموضوع -ب
  الثالثةالوحدة  رابعالالموضوع -ج
 لثةلثااالموضوع الثالث الوحدة -د

4×1 =4 

 درجات 

 

 موضوعي  ) اختيار من متعدد(                    

 درجة  12 جزئية  12                                        المجموع

 

صف تماع للاالجعلم النفس و :االلتزام بها في مواصفات الورقة االمتحانية لمادة ينبغيخاصة معايير 

 للطالب المدمجين )المجموعة األولي(العام الثانوي  لثانيا

 

ات المعرفية ، ونسبة المستوي (من متعدد، صواب وخطأ )اختيارأسئلة موضوعية  %( 100)أن تكون األسئلة بنسبة -1

 %( . 3 3%، الفهم67) التذكر: التاليعلى النحو 

راءة الورقة ون دقيقة لق( عشر20زمن )ساعتان( حيث يراعي أن تتناسب األسئلة مع الزمن المحدد لإلجابة عنها )-2

 ومراجعتها.االمتحانية 

درجة ،  راسي(الداختبار الفصل  24درجات أعمال سنة +  6)وتتمثل  درجة ثالثون 30من تقدر الورقة االمتحانية  -3

 خمس عشرة درجة(. 15) الصغرىالنجاح 

 واضع االمتحان مراعاة خصائص وطبيعة تلك الفئة من المدمجين. على-4

 .(18)االختبار  كتابةأن يكون بنط -5
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مجين المدب للطال، العام علم النفس واالجتماع للصف الثاني الثانوي :مواصفات الورقة االمتحانية لمادة: ثانياا

 م2023-2022للعام الدراسي  الثاني(الدراسي  ، )الفصل()ضعاف البصرالثانية للمجموعة 

 علم النفس - أ

 لدرجة السؤا مواصفاته رقم السؤال 

 األول

 :كالتاليوبيانها  ،لكل جزئية درجة ،جزئيات عشريتكون من 
 (تذكر) الثالثةالوحدة  الثانيالموضوع -أ

 (تذكر) الثالثةالوحدة  ولألالموضوع ا-ب       

 (تذكر)الثالثة   ول الوحدةاألالموضوع -ج

 (ر)تذك   ول الوحدة الثالثةاألالموضوع -د

 (فهم)    الثالثةالوحدة  الموضوع األول-ه

          (    فهم)   الثالثة الوحدة  الثانيالموضوع -و

  فهم()    الثالثةالوحدة  نىالثاالموضوع -ز

 (فهم)   الثالثةالوحدة  نىالثا الموضوع-ح

 (  تطبيق)   الثالثة الموضوع الرابع الوحدة -ط

                   (  تطبيق)   الثالثة الموضوع الرابع الوحدة -ي 

 اختيار من متعدد (:  موضوعي)  

10  ×1  =10 

 درجات 

 الثاني
  :كالتاليوبيانها  جزئية واحدة، ويخصص لها درجتان،يتكون من 
   (عليامستويات )لثالثة االوحدة  الثانيالموضوع 

 ( ) مقال قصير

1  ×2 = 2  

 درجتان

 درجة 12  ةجزئي 11                                       المجموع

 علم االجتماع -ب 
 توزيع الدرجات مواصفاته السؤال

 الثالث

 الي:كالت وبيانها ،لكل جزئية درجة واحدة إحدى عشر جزئية،يتكون من 
 (رتذك)   ة  لثالوحدة الثا ولالموضوع األ-أ

     (تذكر)ثانية   ال الوحدةرابع الالموضوع -ب

 (تذكر) ثالثةال الوحدة الرابع   الموضوع-ج

 ) تذكر(   نيةثاال الثالث الوحدةالموضوع -د

 ( فهم)     لثةثاالوحدة الالرابع الموضوع -ه

 ( فهم)    ة لثالوحدة الثا الثالثالموضوع -و

 (فهم)    ثالثة الوحدة ال لثالموضوع الثا-ز

 لموضوع الثالث الوحدة الثانية   ) فهم(  ا-ح

 الثالثة )تطبيق(             األول الوحدةالموضوع -ط
 )تطبيق(             الثانية الوحدة الموضوع الرابع -ي     

 )مستويات عليا(       لثةالموضوع الرابع الوحدة الثا -ك

 متعدد  (اختيار من :  موضوعي) 

11  ×1  =11 

 ةدرج 

 

 الرابع
  :وبيانها كالتالي جزئية واحدة، ويخصص لها درجتان،يتكون من 

   الثالثة )مستويات عليا(الوحدة  الثانيالموضوع 

 ( ) مقال قصير

1  ×1 =1  

 درجة واحدة
 درجة  12 جزئية 12                                       المجموع
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لصف لجتماع االعلم النفس و: ينبغي االلتزام بها في مواصفات الورقة االمتحانية لمادة معايير خاصة 

 (ضعاف البصر – الثانيةللطالب المدمجين )المجموعة  العام الثاني الثانوي

 
ونسبة  ، (%12,5) مقال قصيربنسبة،(( أسئلة موضوعية ) اختيار من متعدد% 87,5أن تكون األسئلة بنسبة ) -1

 ( %17%،المستويات العليا17%،التطبيق 33%، الفهم33المستويات المعرفية على النحو التالى: ) التذكر

 لقراءة الورقة ون دقيقة( عشر20ساعتان( حيث يراعي زمن  )أن تتناسب األسئلة مع الزمن المحدد لإلجابة عنها ) -2

 االمتحانية ومراجعتها .

،  صل الدراسي (اختبار الف 24درجات أعمال سنة +  6وتتمثل )  ثالثون درجة  30من  تقدر الورقة االمتحانية -3 

 عشرة درجة(. ةخمس 15درجة النجاح الصغري )

 ن.علي واضع االمتحان مراعاة خصائص وطبيعة تلك الفئة من المدمجي-4

 (.18) االختبار كتابةأن يكون بنط  -5
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جين ب المدمللطال، العام علم النفس واالجتماع للصف الثاني الثانوي :االمتحانية لمادةمواصفات الورقة : ثالثاا

 م2023-2022للعام الدراسي  ) الفصل الدراسي الثاني (، (ضعاف السمعللمجموعة الثالثة )

 علم النفس -أ 

 درجةالسؤال مواصفاته رقم السؤال 

 األول

 :كالتاليوبيانها  ،لكل جزئية درجة ،جزئيات عشريتكون من 
 تذكر() الثالثةالوحدة  الثانيالموضوع -أ

 تذكر()   الثالثةالوحدة ألول الموضوع ا-ب       

 )تذكر(    الثالثة ول الوحدةاألالموضوع -ج

 (ر)تذك ول الوحدة الثالثة  الموضوع األ-د

 (فهم)     الثالثةالوحدة  الموضوع األول-ه

          (    فهم)   الثالثة الوحدة  الثانيالموضوع -و

  فهم()     الثالثةالوحدة  الثالثالموضوع -ز

 (فهم)   الثالثةالوحدة  الثالث الموضوع-ح

 (  تطبيق)   الثالثة الموضوع الرابع الوحدة -ط

                   (  تطبيق)   الثالثة الموضوع الرابع الوحدة -ي 

 : اختيار من متعدد ( موضوعي)  

10  ×1  =10 

 درجات 

 الثاني
  :وبيانها كالتالي جزئية واحدة، ويخصص لها درجتان،يتكون من 
   (مستويات عليا)لثالثة االوحدة  الثانيالموضوع 

 ( ) مقال قصير

1  ×2  =2  

 درجتان

 درجة 12  ةجزئي 11                                       المجموع

 علم االجتماع -ب 
 توزيع الدرجات مواصفاته السؤال

 الثالث

 الي:كالت وبيانها، لكل جزئية درجة واحدة إحدى عشر جزئية،يتكون من 
 (ر)تذك   ة  لثول الوحدة الثاالموضوع األ-أ

     )تذكر(ثانية   ال الرابع الوحدةالموضوع -ب

 )تذكر(   ثالثة ال الوحدة الرابع   الموضوع-ج

 ) تذكر(   ثانيةال الثالث الوحدةالموضوع -د

 ( فهم)    ثالثة الوحدة الالرابع الموضوع -ه

 ( فهم)    ة لثالوحدة الثا الثالثالموضوع -و

 (فهم)    ثالثة الوحدة ال لثالموضوع الثا-ز

 لموضوع الثالث الوحدة الثانية   ) فهم(  ا-ح

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

 )مستويات عليا(       لثةوع الرابع الوحدة الثاالموض -ك

 : اختيار من متعدد  ( موضوعي) 

11  ×1  =11 

 درجة 

 

 الرابع
  :ىوبيانها كالتال جزئية واحدة، ويخصص لها درجة واحدة،يتكون من 

 الموضوع الرابع الوحدة الثانية   )مستويات عليا ( 
 () مقال قصير

1  ×1 =1  

 درجة واحدة

 درجة  12 جزئية 12                                       المجموع

 

 



 

 

 ة( ورق 25 )  إجمالي عدد أوراق املواصفة:

 

  املرحلة  الثانوية العامة             

  والدور الثاني الفصل الدراس ي الثاني             

 

واالجتماع  علم النفس مواصفة امتحان مادة : 

 الطالب املدمجينالصف الثاني الثانوي العام 

 ،.م2022/2023العام الدراس ي:  
9 

 

 

 

ع للصف جتمااال: علم النفس ومعايير خاصة  ينبغي االلتزام بها في مواصفات الورقة االمتحانية لمادة

 (عاف السمعض -للطالب المدمجين )المجموعة الثالثة العام الثاني الثانوي 

 
،  (%12,5نسبة) مقال قصيرب ( أسئلة موضوعية ) اختيار من متعدد(،% 87,5أن تكون األسئلة بنسبة ) -1

 ( %17ليامستويات الع%،ال17%،التطبيق 33%، الفهم33ونسبة المستويات المعرفية على النحو التالى: ) التذكر

راءة ون دقيقة لق( عشر20ساعتان( حيث يراعي زمن  )ن تتناسب األسئلة مع الزمن المحدد لإلجابة عنها )أ -2

 االمتحانية ومراجعتها . الورقة

صل اختبار الف 24درجات أعمال سنة +  6ثالثون درجة وتتمثل )   30ة االمتحانية من  تقدر الورق  -3   

 خمس عشرة درجة(. 15الدراسي (،  درجة النجاح الصغري )

 لي واضع االمتحان مراعاة خصائص وطبيعة تلك الفئة من المدمجين.ع -4

 (.18أن يكون بنط  كتابة االختبار )-5

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 ة( ورق 25 )  إجمالي عدد أوراق املواصفة:

 

  املرحلة  الثانوية العامة             

  والدور الثاني الفصل الدراس ي الثاني             

 

واالجتماع  علم النفس مواصفة امتحان مادة : 

 الطالب املدمجينالصف الثاني الثانوي العام 

 ،.م2022/2023العام الدراس ي:  
10 

 

 

 

 للطالب  علم النفس واالجتماع للصف الثاني الثانوي، :مواصفات الورقة االمتحانية لمادة: رابعاا

 م2023-2202سي الثاني (، للعام الدراسي ل الدرا) الفص (لمكفوفينا) للمجموعة الرابعةالمدمجين 
 علم النفس -أ 

 درجةالسؤال مواصفاته رقم السؤال 

 األول

 :كالتاليوبيانها  ،لكل جزئية درجة ،جزئيات عشريتكون من 
 تذكر() الثالثةالوحدة  الثانيالموضوع -أ

 تذكر()   الثالثةالوحدة ألول الموضوع ا-ب       

 )تذكر(    الثالثة ول الوحدةاألالموضوع -ج

 (ر)تذك ول الوحدة الثالثة  الموضوع األ-د

 (فهم)     الثالثةالوحدة  الموضوع األول-ه

          (    فهم)   الثالثة الوحدة  الثانيالموضوع -و

  فهم()     الثالثةالوحدة نى الثاالموضوع -ز

 (فهم)   الثالثةالوحدة  نىالثا الموضوع-ح

 (  تطبيق)   الثالثة الموضوع الرابع الوحدة -ط

                   (  تطبيق)   الثالثة الموضوع الرابع الوحدة -ي 

 : اختيار من متعدد ( موضوعي)  

10  ×1  =10 

 درجات 

 الثاني
  :وبيانها كالتالي جزئية واحدة، ويخصص لها درجتان،يتكون من 
   (مستويات عليا)لثالثة االوحدة  الثانيالموضوع 

 ( ) مقال قصير

1  ×2  =2  

 درجتان

 درجة 12  ةجزئي 11                                       المجموع

 علم االجتماع -ب 
 توزيع الدرجات مواصفاته السؤال

 الثالث

 الي:كالت وبيانها، لكل جزئية درجة واحدة إحدى عشر جزئية،يتكون من 
 (ر)تذك   ة  لثول الوحدة الثاالموضوع األ-أ

     )تذكر(ثانية   ال الرابع الوحدةالموضوع -ب

 )تذكر(   ثالثة ال الوحدة الرابع   الموضوع-ج

 ) تذكر(   ثانيةال الثالث الوحدةالموضوع -د

 ( فهم)    ثالثة الوحدة الالرابع الموضوع -ه

 ( فهم)    ة لثالوحدة الثا الثالثالموضوع -و

 (فهم)    ثالثة الوحدة ال لثالموضوع الثا-ز

 لموضوع الثالث الوحدة الثانية   ) فهم(  ا-ح

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

 )مستويات عليا(       لثةوع الرابع الوحدة الثاالموض -ك

 : اختيار من متعدد  ( موضوعي) 

11  ×1  =11 

 درجة 

 

 الرابع
  :ىوبيانها كالتال درجة واحدة،جزئية واحدة، ويخصص لها يتكون من 

 الموضوع الرابع الوحدة الثانية   )مستويات عليا ( 
 () مقال قصير

1  ×1 =1  

 درجة واحدة

 درجة  12 جزئية 12                                       المجموع

 

 



 

 

 ة( ورق 25 )  إجمالي عدد أوراق املواصفة:

 

  املرحلة  الثانوية العامة             

  والدور الثاني الفصل الدراس ي الثاني             

 

واالجتماع  علم النفس مواصفة امتحان مادة : 

 الطالب املدمجينالصف الثاني الثانوي العام 

 ،.م2022/2023العام الدراس ي:  
11 

 

 

 

لصف لماع االجتو ة االمتحانية لمادةعلم النفسمعايير خاصة  ينبغي االلتزام بها في مواصفات الورق

 المكفوفين(-للطالب المدمجين )المجموعة الرابعة العام الثاني الثانوي 

 
،  (%12,5سبة( أسئلة موضوعية ) اختيار من متعدد(،) مقال قصيربن% 87,5أن تكون األسئلة بنسبة ) -1

 ( %17لياستويات الع%،الم17%،التطبيق 33%، الفهم33ونسبة المستويات المعرفية على النحو التالى: ) التذكر

راءة ون دقيقة لق( عشر20ساعتان( حيث يراعي زمن  )ن تتناسب األسئلة مع الزمن المحدد لإلجابة عنها )أ -2

 االمتحانية ومراجعتها . الورقة

صل اختبار الف 24درجات أعمال سنة +  6ثالثون درجة وتتمثل )   30ة االمتحانية من  تقدر الورق  -3   

 خمس عشرة درجة(. 15الدراسي (،  درجة النجاح الصغري )

 لي واضع االمتحان مراعاة خصائص وطبيعة تلك الفئة من المدمجين.ع -4

 (.18أن يكون بنط  كتابة االختبار )-5

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 ة( ورق 25 )  إجمالي عدد أوراق املواصفة:

 

  املرحلة  الثانوية العامة             

  والدور الثاني الفصل الدراس ي الثاني             

 

واالجتماع  علم النفس مواصفة امتحان مادة : 

 الطالب املدمجينالصف الثاني الثانوي العام 

 ،.م2022/2023العام الدراس ي:  
12 

 

 

 

 مجينب المدللطال، العام علم النفس واالجتماع للصف الثاني الثانوي :مواصفات الورقة االمتحانية لمادة: خامساا

 م2023-2022دراسي للعام ال )الفصل الدراسي الثاني ( ،(اإلعاقة الحركيةللمجموعة الخامسة )

 علم النفس -أ 

 درجةالسؤال مواصفاته رقم السؤال 

 األول

 :كالتاليوبيانها  ،لكل جزئية درجة ،جزئيات عشريتكون من 
 تذكر() الثالثةالوحدة  الثانيالموضوع -أ

 تذكر()   الثالثةالوحدة ألول الموضوع ا-ب       

 )تذكر(    الثالثة ول الوحدةاألالموضوع -ج

 (ر)تذك ول الوحدة الثالثة  الموضوع األ-د

 (فهم)     الثالثةالوحدة  الموضوع األول-ه

          (    فهم)   الثالثة الوحدة  الثانيالموضوع -و

  فهم()     الثالثةالوحدة  الثالثالموضوع -ز

 (فهم)   الثالثةالوحدة  الثالث الموضوع-ح

 (  تطبيق)   الثالثة الموضوع الرابع الوحدة -ط

                   (  تطبيق)   الثالثة الموضوع الرابع الوحدة -ي 

 : اختيار من متعدد ( موضوعي)  

10  ×1  =10 

 درجات 

 الثاني
  :وبيانها كالتالي جزئية واحدة، ويخصص لها درجتان،يتكون من 
   (مستويات عليا)لثالثة االوحدة  الثانيالموضوع 

 ( ) مقال قصير

1  ×2  =2  

 درجتان

 درجة 12  ةجزئي 11                                       المجموع

 علم االجتماع -ب 
 توزيع الدرجات مواصفاته السؤال

 الثالث

 الي:كالت وبيانها، لكل جزئية درجة واحدة إحدى عشر جزئية،يتكون من 
 (ر)تذك   ة  لثول الوحدة الثاالموضوع األ-أ

     )تذكر(ثانية   ال الرابع الوحدةالموضوع -ب

 )تذكر(   ثالثة ال الوحدة الرابع   الموضوع-ج

 ) تذكر(   ثانيةال الثالث الوحدةالموضوع -د

 ( فهم)    ثالثة الوحدة الالرابع الموضوع -ه

 ( فهم)    ة لثالوحدة الثا الثالثالموضوع -و

 (فهم)    ثالثة الوحدة ال لثالموضوع الثا-ز

 لموضوع الثالث الوحدة الثانية   ) فهم(  ا-ح

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

 )مستويات عليا(       لثةوع الرابع الوحدة الثاالموض -ك

 : اختيار من متعدد  ( موضوعي) 

 درجة 11=  1×  11

 

 الرابع
  :ىوبيانها كالتال درجة واحدة،جزئية واحدة، ويخصص لها يتكون من 

 الموضوع الرابع الوحدة الثانية   )مستويات عليا ( 
 () مقال قصير 

1  ×1 =1  

 درجة واحدة

 درجة  12 جزئية 12                                       المجموع



 

 

 ة( ورق 25 )  إجمالي عدد أوراق املواصفة:

 

  املرحلة  الثانوية العامة             

  والدور الثاني الفصل الدراس ي الثاني             

 

واالجتماع  علم النفس مواصفة امتحان مادة : 

 الطالب املدمجينالصف الثاني الثانوي العام 

 ،.م2022/2023العام الدراس ي:  
13 

 

 

 

للصف  جتماعاالس وعلم النف: معايير خاصة  ينبغي االلتزام بها في مواصفات الورقة االمتحانية لمادة

 إلعاقة الحركية(ا-للطالب المدمجين )المجموعة الخامسة العام الثاني الثانوي
 

،  (%12,5سبة( أسئلة موضوعية ) اختيار من متعدد(،) مقال قصيربن% 87,5أن تكون األسئلة بنسبة ) -1

 ( %17عليا%،المستويات ال17%،التطبيق 33%، الفهم33ونسبة المستويات المعرفية على النحو التالى: ) التذكر

راءة ون دقيقة لق( عشر20ساعتان( حيث يراعي زمن  )ن تتناسب األسئلة مع الزمن المحدد لإلجابة عنها )أ -2

 االمتحانية ومراجعتها . الورقة

اختبار الفصل  24درجات أعمال سنة +  6ثالثون درجة وتتمثل )   30نية من  تقدر الورقة االمتحا  -3   

 خمس عشرة درجة(. 15الدراسي (،  درجة النجاح الصغري )

 لي واضع االمتحان مراعاة خصائص وطبيعة تلك الفئة من المدمجين.ع -4

 (.18أن يكون بنط  كتابة االختبار )-5

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 ة( ورق 25 )  إجمالي عدد أوراق املواصفة:

 

  املرحلة  الثانوية العامة             

  والدور الثاني الفصل الدراس ي الثاني             

 

واالجتماع  علم النفس مواصفة امتحان مادة : 

 الطالب املدمجينالصف الثاني الثانوي العام 

 ،.م2022/2023العام الدراس ي:  
14 

 

 

 

لطالب ل، عامال علم النفس واالجتماع للصف الثاني الثانوي :مواصفات الورقة االمتحانية لمادة: أوالا 

فيف ططراب التعلم، اض يئي،) اإلعاقة الذهنية البسيطة، متالزمة داون، بطللمجموعة األوليالمدمجين 

 م0232-م2022)الدور الثاني ( للعام الدراسي  ،التوحد، الشلل الدماغي (

 النفسعلم  -أ 

رقم  
 السؤال

درجة  مواصفاته
 السؤال

 األول

انها وبي، () التذكر وجميعها تقيس ،لكل جزئية درجة ،جزئيات خمس يتكون من
 :كالتالي

 .األولىالوحدة   الثالث الموضوع -أ
 .األولىالوحدة  الرابع الموضوع -ب
 .نيةالثاالوحدة  األولالموضوع -ج
         ثالثة.الوحدة ال األولالموضوع  -د
 . ةالوحدة الثالث  ولاألالموضوع -ه

5×1 =5 

 درجات

 ( : اختيار من متعددموضوعي)  

 الثاني

ها وبيان، ()الفهم جميعها تقيسو ،لكل جزئية درجة ،جزئيات خمسيتكون من 
 :كالتالي

      .ولىاألالوحدة  األولالموضوع -أ
 األولى. الوحدة الثانيلموضوع ا-ب
 نية.الثاالوحدة الثاني الموضوع  -ج
  ة.لثالوحدة الثاالثاني الموضوع -د
        الثالثة.الوحدة  الثانيالموضوع -ه

5×1 =5 

  درجات

 صواب وخطأ ( :موضوعي)  

 الثالث

نها وبيا، ()التذكر وجميعها تقيس ،لكل جزئية درجة ،جزئياتخمس يتكون من 
 : كالتالي

 .   األولىالوحدة    ولاألالموضوع -أ
 .ة   نيالوحدة الثا األولالموضوع -ب
 ة.نيالثا الوحدة الثانيالموضوع  -ج
 الثالثة. الوحدة ثالثالالموضوع -د
 الموضوع الرابع الوحدة الثالثة .-ه

5×1 =5 

 درجات 

 

 ( اختيار من متعدد :موضوعي)  

 درجة  15 جزئية  15                                      المجموع



 

 

 ة( ورق 25 )  إجمالي عدد أوراق املواصفة:

 

  املرحلة  الثانوية العامة             

  والدور الثاني الفصل الدراس ي الثاني             

 

واالجتماع  علم النفس مواصفة امتحان مادة : 

 الطالب املدمجينالصف الثاني الثانوي العام 

 ،.م2022/2023العام الدراس ي:  
15 

 

 

 

 علم االجتماع - ب
 توزيع الدرجات مواصفاته  السؤال

 الرابع

انها وبي، ( )التذكر جميعها تقيسو ،لكل جزئية درجة ،جزئيات خمس يتكون من
 :كالتالي

 األولى.الوحدة األول الموضوع -أ
    .األولى الثاني الوحدةالموضوع -ب
    .نيةلثاا الثالث الوحدةالموضوع -ج
   .الوحدة الثانيةالموضوع الرابع -د
  .الموضوع الثاني الوحدة الثالثة-ه

5  ×1  =5 

 درجات

 

 من متعدد( رموضوعي: اختيا)

 الخامس

انها وبي، ) الفهم ( جميعها تقيسو ،لكل جزئية درجة ،جزئيات خمسيتكون من 
 :كالتالي

 األولى.الموضوع الثالث الوحدة -أ
 األولى.الوحدة  الرابعالموضوع -ب
 الثانية.الوحدة  ولالموضوع األ-ج
 الثانية.الوحدة  نيالثاالموضوع -د
 الثالثة.الموضوع الثاني الوحدة -ه

 صواب وخطأ ( : موضوعي) 

5  ×1 =5 

 درجات

 

 

 السادس

نها وبيا، التذكر() جميعها تقيسو ،لكل جزئية درجة ،جزئيات خمسيتكون من 
 : كالتالي

 .   األولىالوحدة  لثالثاالموضوع -أ
 الثانية.الوحدة  ألولاالموضوع -ب
 الثالثة.الوحدة  ألولالموضوع ا-ج
 الثالثة.الوحدة  األولالموضوع -د
 الوحدة الثالثة .  لثالموضوع الثا-ه

5  ×1  =5 

 درجات

 

 اختيار من متعدد(موضوعي:   )                   

 درجة 15 جزئية  15                                       المجموع

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 ة( ورق 25 )  إجمالي عدد أوراق املواصفة:

 

  املرحلة  الثانوية العامة             

  والدور الثاني الفصل الدراس ي الثاني             

 

واالجتماع  علم النفس مواصفة امتحان مادة : 

 الطالب املدمجينالصف الثاني الثانوي العام 

 ،.م2022/2023العام الدراس ي:  
16 

 

 

 

 

لصف لتماع االج: علم النفس وااللتزام بها في مواصفات الورقة االمتحانية لمادة خاصة ينبغيمعايير 

 للطالب المدمجين )المجموعة األولي(العام الثاني الثانوي 

 

معرفية على ، ونسبة المستويات ال (، صواب وخطأمن متعدد )اختيارأسئلة موضوعية  %( 100)أن تكون األسئلة بنسبة -1

 %( . 33%، الفهم67: ) التذكرالتاليالنحو 

الورقة االمتحانية  ( عشرون دقيقة لقراءة20زمن )أن تتناسب األسئلة مع الزمن المحدد لإلجابة عنها )ساعتان( حيث يراعي -2

 ومراجعتها.

 خمس عشرة درجة(. 15) الصغرى النهاية ودرجة ،درجة ثالثون 30من تقدر الورقة االمتحانية  -3

 واضع االمتحان مراعاة خصائص وطبيعة تلك الفئة من المدمجين. على-4

 .(18)االختبار  كتابةأن يكون بنط -5

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 ة( ورق 25 )  إجمالي عدد أوراق املواصفة:

 

  املرحلة  الثانوية العامة             

  والدور الثاني الفصل الدراس ي الثاني             

 

واالجتماع  علم النفس مواصفة امتحان مادة : 

 الطالب املدمجينالصف الثاني الثانوي العام 

 ،.م2022/2023العام الدراس ي:  
17 

 

 

 

جين ب المدمللطال، العام علم النفس واالجتماع للصف الثاني الثانوي :مواصفات الورقة االمتحانية لمادة: ثانياا

 م2023-2022للعام الدراسي  الثاني ( الدور،) )ضعاف البصر(الثانية للمجموعة 

 علم النفس -أ 

 السؤال درجة مواصفاته رقم السؤال 

 األول

  وبيانها كالتالى:، لكل جزئية درجة جزئية، ةثالثة عشر(  13)يتكون من 

 .  )تذكر( األولىالوحدة  األولالموضوع -أ

 )تذكر(  . األولىالوحدة  الثالثالموضوع -ب

 )تذكر(ة .  الثانيول  الوحدة األالموضوع -ج

 )تذكر(   الوحدة  الثالثة    األولالموضوع -د

 (تذكرالوحدة الثالثة     ) الثانيالموضوع  -ه

 ( فهم) الوحدة الثالثة     الرابعالموضوع -و

 ة   )فهم(الثانيالوحدة  الثانيالموضوع -ز

 الوحدة الثالثة    ) فهم ( ولالموضوع األ-ح

 ) فهم ( وليالوحدة األ الثالثالموضوع  -ط

 الموضوع الثانى الوحدة الثانية   ) فهم  (              -ي

 (               تطبيقالموضوع الثانى الوحدة الثانية   ) -ك

 الوحدة الثالثة   ) تطبيق(            نىثاالموضوع ال-ل

 (           مستويات عليا)الوحدة الثالثة    لثانىالموضوع ا-م

 ) موضوعى : اختيار من متعدد ( 

13  ×1  =13 

 درجة 

 الثاني
 : وبيانها كالتالىدرجتان ، جزئية واحدة، ويخصص لها  يتكون من

 )مستويات عليا (    األولىالوحدة  الرابعالموضوع 

 ) مقال قصير(

1  ×2 =2  

 تاندرج 
 درجة 15 جزئية 14 المجموع

 علم االجتماع -ب 
 توزيع الدرجات مواصفاته السؤال

 الثالث

  وبيانها كالتالى:، لكل جزئية درجة ثالثة عشرة جزئية،(  13يتكون من )

 )تذكر(     األولىول الوحدة الموضوع األ-أ

 )تذكر(      األولىالموضوع الثالث  الوحدة -ب

 )تذكر(ة    ثانيالموضوع الثاني  الوحدة ال-ج

 ة    ) تذكر(ثانيالوحدة ال  ثالثالموضوع ال-د

 ( تذكرة     )لثالوحدة الثا األولالموضوع -ه

 (فهمالثالثة     )الوحدة  األولالموضوع -و

 )فهم(     األولىالوحدة  نيالموضوع الثا-ز

 الموضوع الرابع الوحدة األولى     ) فهم (-ح

 فهم ( الموضوع الثالث الوحدة الثالثة     )-ط

 الموضوع الثاني الوحدة األولى   ) فهم(              -ي

 (              تطبيق) الموضوع الثاني الوحدة األولى   -ك

 ول  الوحدة الثانية   )تطبيق(              الموضوع األ-ل

 ة   )تطبيق(ول  الوحدة الثانيالموضوع األ-م

 : اختيار من متعدد  ( موضوعي) 

13  ×1  =13 

  درجة 

 الرابع
 : وبيانها كالتالى، درجتانجزئية واحدة، ويخصص لها  يتكون من

   الموضوع الرابع الوحدة الثانية   )مستويات عليا(   

 () مقال قصير 

1  ×2 =2  

 درجتان 
 درجة  15 ةجزئي 14                                       المجموع

 



 

 

 ة( ورق 25 )  إجمالي عدد أوراق املواصفة:

 

  املرحلة  الثانوية العامة             

  والدور الثاني الفصل الدراس ي الثاني             

 

واالجتماع  علم النفس مواصفة امتحان مادة : 

 الطالب املدمجينالصف الثاني الثانوي العام 

 ،.م2022/2023العام الدراس ي:  
18 

 

 

 

ي ني الثانوف الثااالجتماع للصاالمتحانية لمادة: علم النفس و في مواصفات الورقة معايير خاصة  ينبغي االلتزام بها

 (ضعاف البصر -للطالب المدمجين )المجموعة الثانيةالعام 

 
، ونسبة %(13 ةقصير بنسب( أسئلة موضوعية ) اختيار من متعدد(،) مقال %87أن تكون األسئلة بنسبة ) -1

 %( .17%،المستويات العليا17%،التطبيق 33%، الفهم33التالى: ) التذكرالمستويات المعرفية على النحو 

راءة ون دقيقة لق( عشر20ساعتان( حيث يراعي زمن  )ن تتناسب األسئلة مع الزمن المحدد لإلجابة عنها )أ -2

 االمتحانية ومراجعتها . الورقة

 عشرة درجة(. ةخمس 15لصغري )ا النهايةدرجة  ،ثالثون درجة   30قدر الورقة االمتحانية من  ت  -3

 لي واضع االمتحان مراعاة خصائص وطبيعة تلك الفئة من المدمجين.ع -4

 (.18أن يكون بنط  كتابة االختبار )-5

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 ة( ورق 25 )  إجمالي عدد أوراق املواصفة:

 

  املرحلة  الثانوية العامة             

  والدور الثاني الفصل الدراس ي الثاني             

 

واالجتماع  علم النفس مواصفة امتحان مادة : 

 الطالب املدمجينالصف الثاني الثانوي العام 

 ،.م2022/2023العام الدراس ي:  
19 

 

 

 

دمجين ب المللطال، العام علم النفس واالجتماع للصف الثاني الثانوي :: مواصفات الورقة االمتحانية لمادةثالثاا

 م2023-2022للعام الدراسي  الثاني ( الدور،) (ضعاف السمعللمجموعة الثالثة )

 علم النفس -أ 

 درجة السؤال مواصفاته رقم السؤال

 األول

  وبيانها كالتالى:، لكل جزئية درجة ثالثة عشرة جزئية،(  13يتكون من )

 الموضوع األول الوحدة األولى .  )تذكر(-أ

 )تذكر(  األولى .الموضوع الثالث الوحدة -ب

 )تذكر(ة .  الموضوع األول  الوحدة الثاني-ج

 )تذكر(   الموضوع األول الوحدة  الثالثة   -د

 الموضوع  الثاني الوحدة الثالثة     )تذكر(-ه

 ( فهم) الموضوع الرابع الوحدة الثالثة    -و

 الموضوع الثاني الوحدة الثانية   )فهم(-ز

 ثالثة    ) فهم (الموضوع الثالث الوحدة ال-ح

 ) فهم ( وليالوحدة األ الثالثالموضوع  -ط

 الموضوع الثانى الوحدة الثانية   ) فهم  (              -ي

 (               تطبيقالموضوع الثانى الوحدة الثانية   ) -ك

 الوحدة الثالثة   ) تطبيق(            لثالثالموضوع ا-ل

 (           مستويات علياالوحدة الثالثة   ) ثالثالموضوع ال-م

 ) موضوعى : اختيار من متعدد ( 

13  ×1  =13 

 درجة 

 الثاني
 : وبيانها كالتالىدرجتان ، جزئية واحدة، ويخصص لها  يتكون من

 الموضوع الرابع الوحدة األولى   )مستويات عليا ( 

 ) مقال قصير(

1  ×2 =2  

 درجتان 
 درجة 15 جزئية 14 المجموع

 علم االجتماع -ب 
 توزيع الدرجات مواصفاته السؤال

 الثالث

  وبيانها كالتالى:، لكل جزئية درجة ثالثة عشرة جزئية،(  13يتكون من )

 ول الوحدة األولى     )تذكر(الموضوع األ-أ

 الموضوع الثالث  الوحدة األولى  )تذكر(    -ب

 )تذكر(الموضوع الثاني  الوحدة الثانية    -ج

 الموضوع الثالث  الوحدة الثانية    ) تذكر(-د

 الموضوع األول الوحدة الثالثة     )تذكر (-ه

 (فهمالثالثة     )الموضوع األول الوحدة -و

 الموضوع الثاني الوحدة األولى     )فهم(-ز

 الموضوع الرابع الوحدة األولى     ) فهم (-ح

 فهم ( الموضوع الثالث الوحدة الثالثة     )-ط

 الموضوع الثاني الوحدة األولى   ) فهم(              -ي

 (              تطبيق) الموضوع الثاني الوحدة األولى   -ك

 ول  الوحدة الثانية   )تطبيق(              األالموضوع -ل

 ة   )تطبيق(ول  الوحدة الثانيالموضوع األ-م

 : اختيار من متعدد  ( موضوعي) 

13  ×1  =13 

  درجة 

 الرابع
 : وبيانها كالتالىدرجتان ، جزئية واحدة، ويخصص لها  يتكون من

 الموضوع الرابع الوحدة الثانية   )مستويات عليا(     

 () مقال قصير 

1  ×2 =2  

 درجتان 
 درجة 15 جزئية 14                                        المجموع

 



 

 

 ة( ورق 25 )  إجمالي عدد أوراق املواصفة:

 

  املرحلة  الثانوية العامة             

  والدور الثاني الفصل الدراس ي الثاني             

 

واالجتماع  علم النفس مواصفة امتحان مادة : 

 الطالب املدمجينالصف الثاني الثانوي العام 

 ،.م2022/2023العام الدراس ي:  
20 

 

 

 

 ي الثانويف الثاناالجتماع للصعلم النفس و :بها في مواصفات الورقة االمتحانية لمادةمعايير خاصة  ينبغي االلتزام 

 (ضعاف السمع -الثالثة للطالب المدمجين )المجموعة  العام

 
، ونسبة %(13 ةقصير بنسب( أسئلة موضوعية ) اختيار من متعدد(،) مقال %87أن تكون األسئلة بنسبة ) -1

 %( .17%،المستويات العليا17%،التطبيق 33%، الفهم33النحو التالى: ) التذكرالمستويات المعرفية على 

 ( عشر ون دقيقة20ألسئلة مع الزمن المحدد لإلجابة عنها )ساعتان( حيث يراعي زمن  )أن تتناسب ا -2

 االمتحانية ومراجعتها . لقراءة الورقة

 عشرة درجة(. ةخمس 15الصغري ) النهايةدرجة  ،ثالثون درجة   30قدر الورقة االمتحانية من  ت  -3

 لي واضع االمتحان مراعاة خصائص وطبيعة تلك الفئة من المدمجين.ع -4

 (.18أن يكون بنط  كتابة االختبار )-5

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 ة( ورق 25 )  إجمالي عدد أوراق املواصفة:

 

  املرحلة  الثانوية العامة             

  والدور الثاني الفصل الدراس ي الثاني             

 

واالجتماع  علم النفس مواصفة امتحان مادة : 

 الطالب املدمجينالصف الثاني الثانوي العام 

 ،.م2022/2023العام الدراس ي:  
21 

 

 

 

 دمجين ب المللطال، العام علم النفس واالجتماع للصف الثاني الثانوي :: مواصفات الورقة االمتحانية لمادةرابعاا

 م2023-2022، للعام الدراسي  ) الدور الثاني ( (المكفوفينللمجموعة الرابعة )

 علم النفس -أ 

 درجة السؤال مواصفاته رقم السؤال

 األول

  وبيانها كالتالى:، لكل جزئية درجة ثالثة عشرة جزئية،(  13يتكون من )

 الموضوع األول الوحدة األولى .  )تذكر(-أ

 )تذكر(  الموضوع الثالث الوحدة األولى .-ب

 )تذكر(ة .  الموضوع األول  الوحدة الثاني-ج

 )تذكر(   الموضوع األول الوحدة  الثالثة   -د

 الموضوع  الثاني الوحدة الثالثة     )تذكر(-ه

 ( فهم) الموضوع الرابع الوحدة الثالثة    -و

 الموضوع الثاني الوحدة الثانية   )فهم(-ز

 الوحدة الثالثة    ) فهم ( ولالموضوع األ-ح

 ) فهم ( وليالوحدة األ الثالثالموضوع  -ط

 الموضوع الثانى الوحدة الثانية   ) فهم  (              -ي

 (               تطبيقالموضوع الثانى الوحدة الثانية   ) -ك

 الوحدة الثالثة   ) تطبيق(            ولالموضوع األ-ل

 (           مستويات علياالوحدة الثالثة   ) ثانىالالموضوع -م

 ) موضوعى : اختيار من متعدد ( 

13  ×1  =13 

 درجة 

 الثاني
 : وبيانها كالتالىدرجتان ، جزئية واحدة، ويخصص لها  يتكون من

 الموضوع الرابع الوحدة األولى   )مستويات عليا ( 

 ) مقال قصير(

1  ×2 =2  

 درجتان 
 درجة 15 جزئية 14 المجموع

 علم االجتماع -ب 
 توزيع الدرجات مواصفاته السؤال

 الثالث

  وبيانها كالتالى:، لكل جزئية درجة ثالثة عشرة جزئية،(  13يتكون من )

 ول الوحدة األولى     )تذكر(الموضوع األ-أ

 الموضوع الثالث  الوحدة األولى  )تذكر(    -ب

 الوحدة الثانية    )تذكر(الموضوع الثاني  -ج

 الموضوع الثالث  الوحدة الثانية    ) تذكر(-د

 الموضوع األول الوحدة الثالثة     )تذكر (-ه

 (فهمالثالثة     )الموضوع األول الوحدة -و

 الموضوع الثاني الوحدة األولى     )فهم(-ز

 الموضوع الرابع الوحدة األولى     ) فهم (-ح

 الوحدة الثالثة     ) فهم (الموضوع الثالث -ط

 الموضوع الثاني الوحدة األولى   ) فهم(              -ي

 (              تطبيق) الموضوع الثاني الوحدة األولى   -ك

 ول  الوحدة الثانية   )تطبيق(              الموضوع األ-ل

 ة   )تطبيق(ول  الوحدة الثانيالموضوع األ-م

 : اختيار من متعدد  ( موضوعي) 

13  ×1  =13 

  درجة 

 الرابع
 : وبيانها كالتالىدرجتان ، جزئية واحدة، ويخصص لها  يتكون من

 الموضوع الرابع الوحدة الثانية   )مستويات عليا(     

 () مقال قصير 

1  ×2 =2  

 درجتان 
 درجة 15 جزئية 14                                        المجموع

 



 

 

 ة( ورق 25 )  إجمالي عدد أوراق املواصفة:

 

  املرحلة  الثانوية العامة             

  والدور الثاني الفصل الدراس ي الثاني             

 

واالجتماع  علم النفس مواصفة امتحان مادة : 

 الطالب املدمجينالصف الثاني الثانوي العام 

 ،.م2022/2023العام الدراس ي:  
22 

 

 

 

 لعاما الثانوي الثاني االجتماع للصفاالمتحانية لمادة: علم النفس  معايير خاصة  ينبغي االلتزام بها في مواصفات الورقة

 (المكفوفين -المجموعة الرابعة للطالب المدمجين )

 
 ، ونسبة%(13 ( أسئلة موضوعية ) اختيار من متعدد(،) مقال قصيربنسبة%87أن تكون األسئلة بنسبة ) -1

 %( .17%،المستويات العليا17%،التطبيق 33%، الفهم33المستويات المعرفية على النحو التالى: ) التذكر

 ( عشر ون دقيقة20ألسئلة مع الزمن المحدد لإلجابة عنها )ساعتان( حيث يراعي زمن  )أن تتناسب ا -2

 االمتحانية ومراجعتها . لقراءة الورقة

 عشرة درجة(. ةخمس 15الصغري ) النهايةدرجة  ،ثالثون درجة   30ية من  تقدر الورقة االمتحان  -3

 لي واضع االمتحان مراعاة خصائص وطبيعة تلك الفئة من المدمجين.ع -4

 (.18أن يكون بنط  كتابة االختبار )-5

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 ة( ورق 25 )  إجمالي عدد أوراق املواصفة:

 

  املرحلة  الثانوية العامة             

  والدور الثاني الفصل الدراس ي الثاني             

 

واالجتماع  علم النفس مواصفة امتحان مادة : 

 الطالب املدمجينالصف الثاني الثانوي العام 

 ،.م2022/2023العام الدراس ي:  
23 

 

 

 

 دمجينللطالب المعلم النفس واالجتماع للصف الثاني الثانوي،  :مواصفات الورقة االمتحانية لمادة: خامساا

 م2023-2022للعام الدراسي  الثاني ( الدور، )للمجموعة الخامسة )اإلعاقة الحركية(

 علم النفس -أ 

 درجة السؤال مواصفاته رقم السؤال

 األول

  وبيانها كالتالى:، لكل جزئية درجة ثالثة عشرة جزئية،(  13يتكون من )

 الموضوع األول الوحدة األولى .  )تذكر(-أ

 )تذكر(  الموضوع الثالث الوحدة األولى .-ب

 )تذكر(ة .  الموضوع األول  الوحدة الثاني-ج

 )تذكر(   الموضوع األول الوحدة  الثالثة   -د

 الموضوع  الثاني الوحدة الثالثة     )تذكر(-ه

 ( فهم) الموضوع الرابع الوحدة الثالثة    -و

 الموضوع الثاني الوحدة الثانية   )فهم(-ز

 الموضوع الثالث الوحدة الثالثة    ) فهم (-ح

 ) فهم ( وليالوحدة األ الثالثالموضوع  -ط

 الموضوع الثانى الوحدة الثانية   ) فهم  (              -ي

 (               تطبيقالموضوع الثانى الوحدة الثانية   ) -ك

 الوحدة الثالثة   ) تطبيق(            ثالثالموضوع ال-ل

 (           مستويات علياالوحدة الثالثة   ) ثالثالالموضوع -م

 ) موضوعى : اختيار من متعدد ( 

13  ×1  =13 

 درجة 

 الثاني
 : وبيانها كالتالىدرجتان ، جزئية واحدة، ويخصص لها  يتكون من

 الموضوع الرابع الوحدة األولى   )مستويات عليا ( 

 ) مقال قصير(

1  ×2 =2  

 درجتان 
 درجة 15 جزئية 14                                       المجموع

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 ة( ورق 25 )  إجمالي عدد أوراق املواصفة:

 

  املرحلة  الثانوية العامة             

  والدور الثاني الفصل الدراس ي الثاني             

 

واالجتماع  علم النفس مواصفة امتحان مادة : 

 الطالب املدمجينالصف الثاني الثانوي العام 

 ،.م2022/2023العام الدراس ي:  
24 

 

 

 

 علم االجتماع -ب 
 توزيع الدرجات مواصفاته السؤال

 الثالث

  وبيانها كالتالى:، لكل جزئية درجة ثالثة عشرة جزئية،(  13يتكون من )

 الموضوع االول الوحدة األولى     )تذكر(-أ

 الموضوع الثالث  الوحدة األولى  )تذكر(    -ب

 الموضوع الثاني  الوحدة الثانية    )تذكر(-ج

 الموضوع الثالث  الوحدة الثانية    ) تذكر(-د

 الموضوع األول الوحدة الثالثة     )تذكر (-ه

 (فهمالثالثة     )الموضوع األول الوحدة -و

 الموضوع الثاني الوحدة األولى     )فهم(-ز

 الموضوع الرابع الوحدة األولى     ) فهم (-ح

 الموضوع الثالث الوحدة الثالثة     ) فهم (-ط

 الموضوع الثاني الوحدة األولى   ) فهم(              -ي

 (              تطبيق) الموضوع الثاني الوحدة األولى   -ك

 ول  الوحدة الثانية   )تطبيق(              الموضوع األ-ل

 ة   )تطبيق(ول  الوحدة الثانيالموضوع األ-م

 : اختيار من متعدد  ( موضوعي) 

13  ×1  =13 

  درجة 

 الرابع
 : وبيانها كالتالىدرجتان ، جزئية واحدة، ويخصص لها  يتكون من

 الموضوع الرابع الوحدة الثانية   )مستويات عليا(     

 () مقال قصير 

1  ×2 =2  

 درجتان 
 درجة 15 جزئية 14                                       المجموع

 
ي ني الثانوف الثااالجتماع للص: علم النفس ومعايير خاصة  ينبغي االلتزام بها في مواصفات الورقة االمتحانية لمادة

 (لحركيةاإلعاقة ا -الخامسة المجموعة للطالب المدمجين )العام 

 
، ونسبة %(13 ( أسئلة موضوعية ) اختيار من متعدد(،) مقال قصيربنسبة%87أن تكون األسئلة بنسبة ) -1

 %( .17%،المستويات العليا17%،التطبيق 33%، الفهم33المستويات المعرفية على النحو التالى: ) التذكر

 ( عشر ون دقيقة20ألسئلة مع الزمن المحدد لإلجابة عنها )ساعتان( حيث يراعي زمن  )أن تتناسب ا -2

 االمتحانية ومراجعتها . لقراءة الورقة

 عشرة درجة(. ةخمس 15الصغري ) النهايةدرجة  ،ثالثون درجة   30قدر الورقة االمتحانية من  ت  -3

 اة خصائص وطبيعة تلك الفئة من المدمجين.علي واضع االمتحان مراع -4

 (.18أن يكون بنط  كتابة االختبار )-5

 

 

 

 


