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 المركز القومى لالمتحانات والتقويم التربوى          

  قسم تطوير االمتحانات                         

 بسم هللا الرحمن الرحيم          
National Center For Examination & Educational  

Evaluation ( NCEEE)                           

 

 مواصفات الورقة االمتحانية 

 لمادتي: التربية الوطنية / والمواطنة وحقوق اإلنسان

لى عر ومن مص)تعليم عام الفئة المستهدفة ) طالب الصفين األول والثاني للمرحلة الثانوية العامة( 

 سجون ومن على شاكلتهم(المستشفيات والمنازل وال)  ،( شاكلتهم

 م2022/2023لعام الدراسى ل -لدور الثاني (  ا -الفصل الدراسي الثاني) 

 : لعامةااألهداف العامة لمادتى : التربية الوطنية / والمواطنة للمرحلة الثانوية 
 لى أن:دًرا عالصفوف الثالثة أن يكون قامن المتوقع بعد انتهاء الطالب من دراسة المقرر الدراسى فى 

 تعرف المصطلحات الواردة فى الكتاب المدرسى، ودقة استخدامها.ي -1

 تعرف تأثير الشخصية المصرية فى الحضارة اإلنسانية على مر العصور، ويقيمها.ي -2

 حلل العوامل التى أثرت فى تكوين الشخصية المصرية، ويستنتج أهم سماتها.ي -3

 .أمثلة لعلماء مصريين أسهموا فى تقدم العلم والتكنولوجيا بالعصر الراهنيعطى  -4

 تعرف أبعاد الهوية الوطنية وقيم المواطنة، ويستنتج أهمية الموازنة بين الحقوق والواجبات.ي -5

 عطى أمثلة لمظاهر المشاركة المجتمعية والسياسية فى بيئته المحلية والمجتمع المصرى.ي -6

 يب فعالة لدعم الوحدة الوطنية وقيم المواطنة عموًما.يقترح أسال -7

 تعرف خصائص وأهمية مرحلة الشباب والمخاطرالمهددة لها،ومجاالت تمكينهم فى المجتمع.ي -8

 دلل باألمثلة على أهمية المشاركة فى العمل التطوعى.ي -9

 مثلة إلنجازاتها.ستنتج دور العقلية المصرية فى النهوض بالحضارة اإلنسانية، ويعطى أي -10

 تعرف مقومات الدولة المدنية، ويستنتج العالقة بينها.ي -11

 تعرف مكونات المواطنة، وشروط تحقيقها، وأبعادها، وأهمية تدعيمها فى المجتمع.ي - 12

 ستنتج العالقة بين واجبات وحقوق المواطن،ويقيم دورالمؤسسات المختلفة فى تنمية المواطنة.ي -13

 نسان.المصادر الرئيسة لحقوق اإلنسان، وتصنيفها، ويحلل خصائص حقوق اإليتعرف  -14

 ق اإلنسان فى المجتمع المصرى.يتعرف حقو -15

 تتبع مراحل تطور مكانة المرأة المصرية عبر العصور،ويحلل االتفاقيات المرتبطة بحقوقها.ي -16

 جلس القومى للمرأة. .تتبع تاريخ الحركة النسائية فى مصر، ويتعرف اختصاصات المي -17

 تعرف علي دور بعض النماذج النسائية المؤثرة فى المجتمع المصرى.ي -18

 وضح أشكال، ومجاالت، وأهمية العمل التطوعى، ويستنتج صفات المتطوع الفعال.ي -19

 عطى أمثلة لفرص العمل التطوعى المتاحة فى مدرسته وبيئته المحلية.ي -20

 نى، ويعطى أمثلة لمنظمات المجتمع المدنى.ائف المجتمع المديحدد شروط ومكونات ووظ -21

 ستنتج أهمية التكامل بين منظمات المجتع المدنى والمؤسسات الحكومية للنهوض بالمجتمع.ي -22

 خصائص القوانين ومصادرها وفروعها . يتعرف -23

 ستنتج العالقة بين قواعد القانون ومبادئ األخالق وتعاليم الدين.ي -24

 يتعرف أنواع الدساتير وأساليب نشأتها وتعديلها وأهميتها، ويحلل بعض مواد الدستور. -25

 تعرف علي المحكمة الدستورية من حيث النشأة واالختصاص،ويستنتج أهمية الدستور والقانون.ي -26

 تتبع نشأة وتطور مفهوم الديمقراطية، ويستنتج عالقة الديمقراطية بالمواطنة والحرية.ي -27

 يتتبع نشأة وتطور مفهوم الديمقراطية فى المجتمع المصرى عبر العصور المختلفة. -28

 تعرف علي خصائص الديمقراطية وأهميتها ومقوماتها وصورها وتحدياتها.ي -29
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 عطى مواقف حياتية  للممارسة الديمقراطية الصحيحة، ويتعرف علي خطوات العملية االنتخابية.ي -30

زاب السياسية ومبادئها وأهدافها ووظائفها وواقع الحزب السياسى، ويحلل خصائص األحيحدد شروط تأسيس  -31

 المشاركة السياسية فى المجتمع المصرى، ويقدم مقترحات لتفعيلها.

 تتبع نشأة الحياة الحزبية ومراحل تطورها فى مصر، ويقيم وظائف ودور األحزاب السياسية.ي -32

 ياسية، وصورها، ودوافعها، ومتطلباتها، وآليات تفعيلها.سيتعرف علي خصائص المشاركة ال -33

 حلل الثورات المصرية ) أسبابها ونتائجها ( كنموذج للمشاركة السياسية.ي -34

 

 الضوابط العامة للورقة االمتحانية:

 .أن تكون أسئلة الورقة االمتحانية في حدود المقرر الدراسي المستهدف 
 علم للمادة وفق الوزن النسبي لها.أن تتوزع األسئلة على نواتج الت 

 ب.أن تغطي األسئلة مستويات الصعوبة المختلفة لتكون قادرة على التمييز بين مستويات التحصيل الدراسي للطال 
 .أن تتدرج األسئلة في الورقة االمتحانية من األسهل إلى األصعب 

 .أن توازن الورقة االمتحانية بين المستويات المعرفية المختلفة 

 تكون األسئلة محددة وواضحة في صياغتها اللغوية. أن 

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

  الهوامش  –المسافات بين السطور  –الخط وع ن –جودة تنسيق الورقة االمتحانية بما يضمن مقروئيتها ) حجم الخط
 لخلو من األخطاء اللغوية والطباعة (ا –ودة الطباعة ج –تعليمات األسئلة  –العناوين  –
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 التربية الوطنيةأواًل : 

 مجدول مواصفات الورقة االمتحانية لمادة: التربية الوطنية للصف األول الثانوي العا-أ

 م2022/2023للعام الدراسى  -الفصل الدراسي الثاني  ،( ومن على شاكلتهم مصر تعليم عام)

 
 درجة السؤال مواصفاته رقم السؤال

 

 األول 

 

 

يتكون من أربع جزئيات، لكل جزئية درجة، وجميعها 

 تقيس الفهم، وبيانها كالتالي:

 الفصل الثالث. -أ

 الفصل الثالث. -ب

 بع.الفصل الرا  -ج

 الفصل الرابع. -د

 ) اختيار من متعدد( موضوعى

 

 

 

4X 1 =4 درجات 

 

 

 الثاني

 

 

يتكون من ثالث جزئيات، لكل جزئية درجة، 

 وجميعها تقيس التطبيق، وبيانها كالتالي:

 الفصل الثالث -أ

 ث الفصل الثال -ب

 بعالفصل الرا  -ج

 موضوعى ) اختيار من متعدد(

 

 

 

 

3x 1  =3   درجات 

 

 الثالث

 

ويخصص لها درجة يتكون من جزئية واحدة، 

 واحدة، وبيانها كالتالي:

 الفصل الرابع ) مستويات عليا( 

 مقال قصير

 

1 x 1   =1  درجة واحدة 

 درجات 8 جزئيات 8 المجموع

 معايير خاصة  ينبغي االلتزام بها في مواصفات الورقة االمتحانية لمادة :

 ( ومن على شاكلتهممصر )تعليم عام التربية الوطنية للصف األول الثانوي العام 

 م2022/2023الفصل الدراسى الثاني للعام الدراسى  
 

 ن متعدد (% ( أسئلة موضوعية ) اختيار م 87,5%( مقال قصير و)  12,5أن تكون األسئلة بنسبة )  -1

 %، 37,5%، التطبيق 50رقة االمتحانية المستويات المعرفية على النحو التالي: الفهم أن تقيس الو -2

 % 12,5المستويات العليا  

ق لقراءة ( عشر دقائ10سئلة مع الزمن المحدد لإلجابة عنها ) ساعة واحدة فقط ( حيث يراعي زمن ) أن تتناسب األ-3

 الورقة االمتحانية ومراجعتها .

على النحو التالى: الدرجة الكبرى ( خمس درجات، وتوزع  5درجات ، والصغري )  عشر 10الدرجة الكبرى )  -4

 درجتان أعمال سنة(.  2+ متحانيةادرجات ورقة  8)
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 امنوي العجدول مواصفات الورقة االمتحانية لمادة: التربية الوطنية للصف األول الثا-ب

 م2022/2023للعام الدراسى  –الدور الثاني  ،( مصر ومن على شاكلتهم)تعليم عام 
 

 درجة السؤال مواصفاته رقم السؤال

 

 األول 

 

 

خمس جزئيات، لكل جزئية درجة، يتكون من 

 وجميعها تقيس الفهم، وبيانها كالتالي:

 الفصل األول. –أ 

 الفصل الثاني. –ب 

 لث.الفصل الثا  -ج

 الفصل الثالث -د

 الفصل الرابع. -ه

 موضوعى ) اختيار من متعدد(

 

 

 

5X 1 =5  درجات 

 

 الثاني

 

 

يتكون من أربع جزئيات، لكل جزئية درجة، وجميعها 

 التطبيق، وبيانها كالتالي: تقيس

 الفصل األول  –أ 

 الفصل الثاني -ب

 الفصل الثالث  -ج

 الفصل الرابع  -د

 موضوعى ) اختيار من متعدد(

 

 

 

 

4x 1  =4 درجات 

 

 الثالث

 

يتكون من جزئية واحدة، ويخصص لها درجة 

 واحدة، وبيانها كالتالي:

 الفصل الثانى ) مستويات عليا(  

 مقال قصير

 

1 x 1   =1  درجة واحدة 

 

 درجات 10 جزئيات 10 المجموع

 التربية الوطنية للصف األول معايير خاصة  ينبغي االلتزام بها في مواصفات الورقة االمتحانية لمادة : 
 م2022/2023للعام الدراسى  -، الدور الثاني الثانوي العام

 

 أسئلة موضوعية ) اختيار من متعدد (% (  90%( مقال قصير، و)  10ن تكون األسئلة بنسبة ) أ -1

 %،  40%، التطبيق 50رقة االمتحانية المستويات المعرفية على النحو التالي: الفهم أن تقيس الو -2

 % 10المستويات العليا 

ق لقراءة ( عشر دقائ10سئلة مع الزمن المحدد لإلجابة عنها ) ساعة واحدة فقط ( حيث يراعي زمن ) أن تتناسب األ-3

 الورقة االمتحانية ومراجعتها .

 ( درجات. 5( عشر درجات ، والصغري )  10لدرجة الكبري ) ا -4
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 المواطنة وحقوق اإلنسان: ثانيًا

 جدول مواصفات مادة: المواطنة وحقوق اإلنسان للصف الثاني الثانوي العام-أ

 م2022/2023الدراسى لعام ل -الفصل الدراسى الثاني  ،( مصر ومن على شاكلتهم)تعليم عام 
 

 درجة السؤال مواصفاته رقم السؤال

 
 األول 
 

يتكون من ثالث جزئيات، لكل جزئية درجة، وجميعها 

 تقيس الفهم، وبيانها كالتالي:

 الفصل الثالث  -أ

 الفصل  الثالث  -ب

  الفصل الرابع -ج

 موضوعى ) اختيار من متعدد(

 
3 X  1 =3 درجات 

 
 الثاني
 

جزئيات، لكل جزئية درجة، وبيانها يتكون من أربع 

 كالتالي:

 الفصل الثالث. ) تطبيق ( -أ

 الفصل الرابع. ) تطبيق (    -ب

 لفصل الرابع. ) تطبيق (ا  -ج 

 ) مستويات عليا( الفصل الثالث . -د 
 موضوعى) اختيار من متعدد(

 
 

  درجات              4=  1×  4 

 
 

 الثالث
 

، لها درجةزئية واحدة، ويخصص يتكون من ج 

 وبيانها كالتالي:

 الفصل الرابع ) مستويات عليا( 

 مقال قصير

 
 

     درجة واحدة          1=  1×  1
 

 درجات  8 جزئيات 8 المجموع
نسان وق اإلالمواطنة وحق معايير خاصة  ينبغي االلتزام بها في مواصفات الورقة االمتحانية لمادة :

 م2022/2023الفصل الدراسي الثاني، للعام الدراسى  -(للصف الثانى الثانوي العام
 % ( أسئلة موضوعية  87,5%( مقال قصير، و)  12,5ئلة للفصل الدراسى الثانى بنسبة ) أن تكون األس-1

 ) اختيار من متعدد(

 ن تقيس الورقة االمتحانية المستويات المعرفية على النحو التالي:أ -2

 % .20تويات العليا %، المس 40%، التطبيق 40الفهم  

قراءة ل( عشر دقائق 10سئلة مع الزمن المحدد لإلجابة عنها ) ساعة ونصف( حيث يراعي زمن  ) أن تتناسب األ-3

 الورقة االمتحانية ومراجعتها .

: على النحو التالىالدرجة الكبرى ( خمس درجات، وتوزع  5عشردرجات ، والصغري )  10لدرجة الكبرى ) ا -4

 درجتان أعمال سنة(.  2متحانية+اورقة درجات  8)
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 جدول مواصفات مادة: المواطنة وحقوق اإلنسان للصف الثاني الثانوي العام-ب

 م2022/2023لعام الدراسى ل -الدور الثاني  ،( مصر ومن على شاكلتهم)تعليم عام 

 درجة السؤال مواصفاته رقم السؤال

 
 األول 
 

درجة، وجميعها يتكون من أربع جزئيات، لكل جزئية 

 تقيس الفهم، وبيانها كالتالي:

 الفصل األول.  -أ 

 الفصل الثاني. -ب 

 الث .الفصل الث  -ج 

  الفصل الرابع . -د 
 موضوعى) اختيار من متعدد(

 
 

 درجات               4=  1×  4
 

 
 الثاني
 

يتكون من خمس جزئيات، لكل جزئية درجة، وبيانها 

 كالتالي:

 )تطبيق(الفصل األول -أ

 الثانى )تطبيق( الفصل-ب

 لفصل الثالث ) تطبيق( ا -ج

 لفصل  الرابع ) تطبيق ( ا -د 

 ( مستويات عليا الفصل األول ) -ه

 موضوعى) اختيار من متعدد(

 
 

 درجات               5=  1×  5

 
 

 الثالث

يتكون من جزئية واحدة، ويخصص لها درجة واحدة، 

 وبيانها كالتالي:

 الفصل الرابع ) مستويات عليا( 

 مقال قصير

 
      درجة واحدة          1=  1×  1

 
 درجات 10 جزئيات 10 المجموع

 المواطنة وحقوق اإلنسان معايير خاصة  ينبغي االلتزام بها في مواصفات الورقة االمتحانية لمادة :

 ، ( مصر ومن على شاكلتهم)تعليم عام العام للصف الثانى الثانوي 

 م2022/2023ام الدراسى للع -الدور الثاني 
 

 % ( أسئلة موضوعية  90%( مقال قصير، و)  10ن تكون األسئلة للفصل الدراسى األول بنسبة ) أ-1

 ) اختيار من متعدد(

 ن تقيس الورقة االمتحانية المستويات المعرفية على النحو التالي:أ -2

 % .20%، المستويات العليا  40%، التطبيق 40الفهم  

قراءة ل( عشر دقائق 10سئلة مع الزمن المحدد لإلجابة عنها ) ساعة ونصف( حيث يراعي زمن  ) أن تتناسب األ-3

 الورقة االمتحانية ومراجعتها .

 ( درجات. 5ري ) ، والصغ تعشر درجا(  10الدرجة الكبري )  -4



 

 

 ( ورقة13)  إجمالي عدد أوراق املواصفة:

 

  املرحلة الثانوية العامة

 والدور الثاني ،الفصل الدراس ي الثاني

 

ومواطنة  صف  ،التربة الوطنية صف أول مواصفة امتحان مادة : 

) تعليم عام مصر ومن على م2022/2023العام الدراس ي:  ثاني،

 شاكلتهم(، )املنازل واملستشفيات والسجون ومن على شاكلتهم(

8 
 

 

 

 الوطنيةالتربية : لثًاثا

 امنوي العجدول مواصفات الورقة االمتحانية لمادة: التربية الوطنية للصف األول الثا-أ
 ومن علي شاكلتهم(،  والسجون ) المنازل والمستشفيات

 م2022/2023لعام الدراسى ل -الفصل الدراسي الثاني 

 
 درجة السؤال مواصفاته رقم السؤال

 

 األول 

 

 

جزئية درجة، يتكون من خمس جزئيات، لكل 

 وجميعها تقيس الفهم، وبيانها كالتالي:

 الفصل الثالث -أ

 الفصل الثالث  -ب

 الفصل الثالث -ج

 الفصل الرابع-د

 الفصل الرابع  -ه

 موضوعى) اختيار من متعدد(

 

5x 1   =5   درجات 

 

 الثاني

 

 

يتكون من أربع جزئيات، وجميعها تقيس التطبيق، 

 كالتالي:لكل جزئية درجة، وبيانها 

 الفصل الثالث.-أ

 الفصل الثالث.-ب

 بع.الفصل الرا  -ج

 الفصل الرابع. -د

 موضوعى ) اختيار من متعدد(

 

 

 4 X 1 =4   درجات 

 

 الثالث

 

يتكون من جزئية واحدة، ويخصص لها درجة 

 واحدة، وبيانها كالتالي:

 الفصل الرابع ) مستويات عليا(

 مقال قصير

 

1x 1  = 1   درجة واحدة 

 

 درجات 10 جزئيات 10 المجموع

 معايير خاصة  ينبغي االلتزام بها في مواصفات الورقة االمتحانية لمادة :

 (تهمشاكل ومن على السجون) المنازل والمستشفيات والتربية الوطنية للصف األول الثانوي العام 

 م2022/2023لعام الدراسى ل -الفصل الدراسى الثاني 
 

 لة موضوعية ) اختيار من متعدد (% ( أسئ90و) ،%( مقال قصير10بنسبة )أن تكون األسئلة  -1

 %،  40%، التطبيق 50رقة االمتحانية المستويات المعرفية على النحو التالي: الفهم أن تقيس الو -2

 % 10المستويات العليا 

ئق لقراءة ( عشر دقا10ي زمن ) حيث يراع ،ن تتناسب األسئلة مع الزمن المحدد لإلجابة عنها ) ساعة واحدة فقط (أ-3

 الورقة االمتحانية ومراجعتها .

  .( درجات  5( عشردرجات ، والصغري )  10لدرجة الكبري ) ا -4

 

 



 

 

 ( ورقة13)  إجمالي عدد أوراق املواصفة:

 

  املرحلة الثانوية العامة

 والدور الثاني ،الفصل الدراس ي الثاني

 

ومواطنة  صف  ،التربة الوطنية صف أول مواصفة امتحان مادة : 

) تعليم عام مصر ومن على م2022/2023العام الدراس ي:  ثاني،

 شاكلتهم(، )املنازل واملستشفيات والسجون ومن على شاكلتهم(
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 امنوي العجدول مواصفات الورقة االمتحانية لمادة: التربية الوطنية للصف األول الثا-ب

  (ومن على شاكلتهم ) المنازل والمستشفيات و السجون

 م2022/2023لعام الدراسى ل -الثاني الدور 
 

 درجة السؤال مواصفاته رقم السؤال

 

 األول 

 

 

يتكون من خمس جزئيات، لكل جزئية درجة، 

 وجميعها تقيس الفهم، وبيانها كالتالي:

 الفصل األول  -أ 

 ي الفصل الثان -ب 

 الفصل الثالث  -ج

 الفصل الرابع-د

 الفصل الرابع -ه

 متعدد(موضوعى) اختيار من 

 

 

 

  5x 1   =5   درجات 

 

 الثاني

 

 

يتكون من أربع جزئيات، وجميعها تقيس التطبيق، 

 لكل جزئية درجة، وبيانها كالتالي:

 الفصل األول. -أ 

 ي.الفصل الثان -ب 

 لث.الفصل الثا  -ج

 الفصل الرابع. -د

 موضوعى ) اختيار من متعدد(

 

 

 

4X 1 =4   درجات 

 

 الثالث

 

جزئية واحدة، ويخصص لها درجة يتكون من 

 واحدة، وبيانها كالتالي:

 الفصل الثانى ) مستويات عليا( 

 

 مقال قصير

 

 

1x 1   =1   درجة واحدة 

 

 درجات 10 جزئيات 10 المجموع

 معايير خاصة  ينبغي االلتزام بها في مواصفات الورقة االمتحانية لمادة :

 (تهمشاكل ومن على السجون) المنازل والمستشفيات والتربية الوطنية للصف األول الثانوي العام 

 م2022/2023ام الدراسى للع -الدور الثاني 
 

 % ( أسئلة موضوعية ) اختيار من متعدد (90و) ،%( مقال قصير10أن تكون األسئلة بنسبة ) -1

 %،  40%، التطبيق 50رقة االمتحانية المستويات المعرفية على النحو التالي: الفهم أن تقيس الو -2

 % 10المستويات العليا 

ئق لقراءة ( عشر دقا10حيث يراعي زمن )  ،ن تتناسب األسئلة مع الزمن المحدد لإلجابة عنها ) ساعة واحدة فقط (أ-3

 الورقة االمتحانية ومراجعتها .

  .( درجات 5عشردرجات ، والصغري )  ( 10الدرجة الكبري )  -4

 

 



 

 

 ( ورقة13)  إجمالي عدد أوراق املواصفة:

 

  املرحلة الثانوية العامة

 والدور الثاني ،الفصل الدراس ي الثاني

 

ومواطنة  صف  ،التربة الوطنية صف أول مواصفة امتحان مادة : 

) تعليم عام مصر ومن على م2022/2023العام الدراس ي:  ثاني،

 شاكلتهم(، )املنازل واملستشفيات والسجون ومن على شاكلتهم(

10 
 

 

 

 المواطنة وحقوق اإلنسان : رابعًا

 جدول مواصفات مادة: المواطنة وحقوق اإلنسان للصف الثاني الثانوي العام -أ

 (،ومن علي شاكلتهم  والسجون)المنازل والمستشفيات 

 م2022/2023لعام الدراسى ل -الفصل الدراسى الثاني  

 درجة السؤال مواصفاته رقم السؤال

 
 األول 
 

وجميعها تقيس جزئيات، لكل جزئية درجة،  أربع يتكون من
 وبيانها كالتالي: ،الفهم

 الفصل الثالث-أ

 الفصل الثالث-ب

 الفصل الرابع-ج

 الفصل الرابع-د

 ) اختيار من متعدد( موضوعي

 
 

4 X  1=4 درجات 

 
 الثاني
 

 جزئية درجة، وبيانها كالتالي:، لكل خمس جزئياتيتكون من 

  تطبيق()الثالث. الفصل  -أ

 تطبيق()الثالث.الفصل     -ب

 تطبيق()الرابع. الفصل   -ج 

 )تطبيق( الرابع.الفصل  -د 

 )مستويات عليا( الفصل الرابع. -ـه
 ) اختيار من متعدد( موضوعي

 
 

    درجات            5=  1×  5 

 
 

 الثالث
 

وبيانها  يخصص لها درجة واحدة،، وجزئية واحدةيتكون من  

 كالتالي:

 (  مستويات عليا ) الثالثالفصل 

 مقال قصير

  

 
ة درج 1= 1×  1

               واحدة
 

 درجات 10 جزئيات 10 المجموع
 

 

 

 

 

 

 



 

 

 ( ورقة13)  إجمالي عدد أوراق املواصفة:

 

  املرحلة الثانوية العامة

 والدور الثاني ،الفصل الدراس ي الثاني

 

ومواطنة  صف  ،التربة الوطنية صف أول مواصفة امتحان مادة : 

) تعليم عام مصر ومن على م2022/2023العام الدراس ي:  ثاني،

 شاكلتهم(، )املنازل واملستشفيات والسجون ومن على شاكلتهم(
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 معايير خاصة  ينبغي االلتزام بها في مواصفات الورقة االمتحانية لمادة :

على  ومن السجون) المنازل والمستشفيات والثانوي العام  لثانىللصف ا المواطنة وحقوق اإلنسان

 م2022/2023لعام الدراسى ل -الفصل الدراسى الثاني  (شاكلتهم
 

 % ( أسئلة موضوعية ) اختيار من متعدد (90و) ،%( مقال قصير10سئلة بنسبة )أن تكون األ -1

 %،  40، التطبيق %،  40لمعرفية على النحو التالي: الفهم رقة االمتحانية المستويات اأن تقيس الو -2

 % 20المستويات العليا 

اءة ( عشر دقائق لقر10حيث يراعي زمن )  ،(نصفن تتناسب األسئلة مع الزمن المحدد لإلجابة عنها ) ساعة وأ-3

 الورقة االمتحانية ومراجعتها .

 .( درجات 5 ( عشردرجات ، والصغري ) 10الدرجة الكبري ) -4

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 ( ورقة13)  إجمالي عدد أوراق املواصفة:

 

  املرحلة الثانوية العامة

 والدور الثاني ،الفصل الدراس ي الثاني

 

ومواطنة  صف  ،التربة الوطنية صف أول مواصفة امتحان مادة : 

) تعليم عام مصر ومن على م2022/2023العام الدراس ي:  ثاني،

 شاكلتهم(، )املنازل واملستشفيات والسجون ومن على شاكلتهم(
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 دول مواصفات مادة: المواطنة وحقوق اإلنسان للصف الثاني الثانوي العامج

  (ومن على شاكلتهمالسجون مستشفيات و)المنازل وال

 م2022/2023لعام الدراسى ل -الدور الثاني 

 درجة السؤال مواصفاته رقم السؤال

 
 األول 
 

وجميعها تقيس جزئيات، لكل جزئية درجة،  أربع يتكون من
 وبيانها كالتالي: ،الفهم

 الفصل األول-أ

 الفصل الثانى-ب

 الفصل الثالث-ج

 الفصل الرابع-د

 ) اختيار من متعدد( موضوعي

 
 

4 X  1=4 درجات 

 
 الثاني
 

يتكون من خمس جزئيات، لكل جزئية درجة، وبيانها 

 كالتالي:

 تطبيق( )   . ألولالفصل ا-أ

 تطبيق().نىالفصل الثا  -ب

 تطبيق(). الثالثالفصل   -ج 

 )تطبيق( الفصل الرابع. -د 

 تويات عليا()مس الفصل الرابع. -ه
 ) اختيار من متعدد( موضوعي

 
 

     درجات           5=  1×  5

 
 

 الثالث
 

يتكون من جزئية واحدة، ويخصص لها درجة واحدة،  

 وبيانها كالتالي:

 (  مستويات عليا ) الثانيالفصل 

 مقال قصير

 

 
ة درج 1= 1×  1

               واحدة
 

 درجات 10 جزئيات 10 المجموع
 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 ( ورقة13)  إجمالي عدد أوراق املواصفة:

 

  املرحلة الثانوية العامة

 والدور الثاني ،الفصل الدراس ي الثاني

 

ومواطنة  صف  ،التربة الوطنية صف أول مواصفة امتحان مادة : 

) تعليم عام مصر ومن على م2022/2023العام الدراس ي:  ثاني،

 شاكلتهم(، )املنازل واملستشفيات والسجون ومن على شاكلتهم(
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 معايير خاصة  ينبغي االلتزام بها في مواصفات الورقة االمتحانية لمادة :

على  ومن السجون) المنازل والمستشفيات والثانوي العام  لثانىللصف ا المواطنة وحقوق اإلنسان

 م2022/2023 الدراسيللعام  -الثاني  الدور (شاكلتهم
 

 % ( أسئلة موضوعية ) اختيار من متعدد (90و) ،%( مقال قصير10سئلة بنسبة )أن تكون األ -1

 %،  40%، ، التطبيق  40لمعرفية على النحو التالي: الفهم رقة االمتحانية المستويات اأن تقيس الو -2

 % 20المستويات العليا 

راءة ( عشر دقائق لق10حيث يراعي زمن )  ،( ونصفن تتناسب األسئلة مع الزمن المحدد لإلجابة عنها ) ساعة أ-3

 الورقة االمتحانية ومراجعتها .

 .( درجات 5درجات ، والصغري )  ( عشر 10الدرجة الكبري ) -4

 

 

 

 


