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 ول،)تربية وطنية الصف ال  لمدمجين(ا –المرحلة الثانوية العامة الفئة المستهدفة بالمواصفة ) طالب 
 الثاني والدور الثانيفصل الدراسي ال مواطنة وحقوق اإلنسان الصف الثاني(

 م2202/3202 الدراسيللعام  

 :األهداف العامة لمادة: التربية الوطنية والمواطنة للمرحلة الثانوية العامة
 تعرف المصطلحات الواردة فى الكتاب المدرسى، ودقة استخدامها.ي -1

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

 خصية المصرية، ويستنتج أهم سماتها.ل التى أثرت فى تكوين الشيحلل العوام -3

 عطى أمثلة لعلماء مصريين أسهموا فى تقدم العلم والتكنولوجيا بالعصر الراهن.ي -4

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

 ئته المحلية والمجتمع المصرى.عطى أمثلة لمظاهر المشاركة المجتمعية والسياسية فى بيي -6

 قترح أساليب فعالة لدعم الوحدة الوطنية وقيم المواطنة عموًما.ي -7

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

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

 الحضارة اإلنسانية، ويعطى أمثلة إلنجازاتها.المصرية فى النهوض بيستنتج دور العقلية  -10

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

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

 ات المختلفة فى تنمية المواطنة.ستنتج العالقة بين واجبات وحقوق المواطن،ويقيم دورالمؤسسي-13

 تعرف المصادر الرئيسة لحقوق اإلنسان، وتصنيفها، ويحلل خصائص حقوق اإلنسان.ي -14

 قوق اإلنسان فى المجتمع المصرى.حيتعرف  -15

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

 لمجلس القومى للمرأة. .االحركة النسائية فى مصر، ويتعرف اختصاصات يتتبع تاريخ  -17

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

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

 يئته المحلية.عطى أمثلة لفرص العمل التطوعى المتاحة فى مدرسته وبي -20

 حدد شروط ومكونات ووظائف المجتمع المدنى، ويعطى أمثلة لمنظمات المجتمع المدنى.ي -21

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

 عرف خصائص القوانين ومصادرها وفروعها .يت -23

 انون ومبادئ األخالق وتعاليم الدين.د القيستنتج العالقة بين قواع -24

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

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

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

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

 تعرف خصائص الديمقراطية وأهميتها ومقوماتها وصورها وتحدياتها.ي -29

 .عطى مواقف حياتية  للممارسة الديمقراطية الصحيحة، ويتعرف خطوات العملية االنتخابيةي -30

قع سيس الحزب السياسى، ويحلل خصائص األحزاب السياسية ومبادئها وأهدافها ووظائفها ووايحدد شروط تأ-31

 المشاركة السياسية فى المجتمع المصرى، ويقدم مقترحات لتفعيلها.

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

 لها.وآليات تفعي ائص المشاركة السياسية، وصورها، ودوافعها، ومتطلباتها،يتعرف خص -33
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 .حلل الثورات المصرية كنموذج للمشاركة السياسيةي -34

 

 لضوابط العامة للورقة االمتحانية:ا

 متحانية في حدود المقرر الدراسي المستهدف.أن تكون أسئلة الورقة اال 

  للمادة وفق الوزن النسبي لها.أن تتوزع األسئلة على نواتج التعلم 
 .أن تغطي األسئلة مستويات الصعوبة المختلفة لتكون قادرة على التمييز بين مستويات التحصيل الدراسي للطالب 

 .أن تتدرج األسئلة في الورقة االمتحانية من األسهل إلى األصعب 

 .أن توازن الورقة االمتحانية بين المستويات المعرفية المختلفة 

  ن األسئلة محددة وواضحة في صياغتها اللغوية.أن تكو 

  لغير  الفصل الدراسي  –الدرجة  –لزمن ا –لمادة ا –الصف  –أن تستوفي الورقة االمتحانية البيانات األساسية )المرحلة
 تاريخ االمتحان(. –الثانوية العامة 

  الهوامش  –المسافات بين السطور  – وع الخطن –جودة تنسيق الورقة االمتحانية بما يضمن مقروئيتها؛ حجم الخط– 
 لخلو من األخطاء اللغوية والطباعة.ا –ودة الطباعة ج –عليمات األسئلة ت –العناوين 
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 الثانوي: الصف األول :أولً 

طالب المدمجين للالثانوي العام ول التربية الوطنية للصف األ :مواصفات الورقة المتحانية لمادة        

 للمجموعة األولي

 (دماغي التعلم، اضطراب طفيف التوحد، الشلل ال ئييبط) اإلعاقة الذهنية البسيطة، متالزمة داون، 

 م2202/3202للعام الدراسي ) الفصل الدراسي الثاني(  
 درجة السؤال مواصفاته رقم السؤال

 

 األول 

 

 بيانها، وة، لكل جزئية درجيتكون من أربع جزئيات

 كالتالي:

 ر(.)تذك الفصل الثالث-أ

 تذكر(.) الفصل الرابع -ب

 ر(.)تذك الفصل الرابع-ج

 ( . فهم)  الثالثالفصل -د

 ) اختيار من متعدد (موضوعي

 

 

4 x 1 = 4    درجات 

 

 الثاني

 

 

 ، ة، لكل جزئية درججزئيتينيتكون من 

 كالتالي : ا مبيانه(، و تذكر) ال انتقيسو

    الفصل الثالث -أ

      الفصل الرابع -ب

 ) صواب وخطأ(  موضوعي

  

 

2 x 1 =2  درجتان 

 

 الثالث

 

ا ميتكون من جزئيتين، لكل جزئية درجة، وبيانه

 كالتالي : 

 )تذكر( الفصل الثالث-أ 

     )فهم(.الفصل الرابع-ب

 

 ) اختيار من متعدد (موضوعي

 

 

2 x 1 =2  درجتان 

  ثمان درجات 8 جزئيات 8 المجموع

 

األول  للصف معايير خاصة  ينبغي اللتزام بها في مواصفات الورقة المتحانية لمادة: التربية الوطنية

 )المجموعة األولي(الثانوي العام للطالب المدمجين 
ويات اختيار من متعدد، صواب وخطأ( ، ونسبة المست % ( أسئلة موضوعية )  100أن تكون األسئلة بنسبة )  -1

 (% 25%، الفهم75: ) التذكرالتاليالمعرفية على النحو 

لورقة لقراءة ا قعشر دقائ( 10زمن )حيث يراعي  ساعة(أن تتناسب األسئلة مع الزمن المحدد لإلجابة عنها ) -2

 ومراجعتها.المتحانية 

وتوزع الدرجة  خمس درجات( 5) الصغرىوالدرجة  ،درجات عشر ( 10)  الفصل الدراسي الثاني الكبرىالدرجة -  3

 (.درجات اختبار الفصل الدراسي  8+  ةأعمال سن ةدرج 2)  :التاليالكبرى على النحو 

 (.18أن يكون بنط الكتابة )-  4

  .علي واضع المتحان مراعاة خصائص وطبيعة تلك الفئة من المدمجين  5  - 
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 للمجموعة دمجين للطالب المالثانوي العام للصف األول التربية الوطنية  :المتحانية لمادةمواصفات الورقة 

 م2022/2023لعام الدراسي ل -الفصل الدراسي الثاني  ،) ضعاف البصر( الثانية
 

 درجة السؤال مواصفاته رقم السؤال

 
 الول 
 

، ةجزئيات، لكل جزئية درج أربعيتكون من 

 كالتالي: بيانهاو

 تذكر(.) الفصل الثالث-أ

 تذكر()الفصل الرابع -ب

 (.فهم) ثالثالفصل ال -ج

 (.فهم) الفصل الرابع-د

 ) اختيار من متعدد( موضوعي

 
4x 1= 4    درجات 

 
 الثاني
 

ة، ، لكل جزئية درجثالث جزئياتيتكون من  

 وبيانها كالتالي:

 )تذكر(. الفصل الثالث-أ

 )فهم(. رابعالفصل ال-ب

 الثالث )تطبيق(.لفصل -ج

 ) اختيار من متعدد( موضوعي

 
3x 1 =3  درجات 

 
 

 الثالث
 

درجة،  جزئية واحدة، ويخصص لهايتكون من 

 وبيانها كالتالي:

 

 (.مستويات عليا) الرابعالفصل 

 مقال قصير 

 
 

1x 1 =1  ة واحدةدرج  

 درجات ثمان 8       جزئيات 8 المجموع

ألول اللصف  التربية الوطنية :بها في مواصفات الورقة المتحانية لمادةمعايير خاصة  ينبغي اللتزام 

 (بصرضعاف الللمجموعة الثانية )العام للطالب المدمجين  الثانوي
 

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

 ( %13%، المستويات العليا 13، التطبيق% 37%، الفهم37التذكر: ) التاليالمعرفية على النحو 

لورقة القراءة  دقائقر عش( 10) حيث يراعي زمن ساعة(جابة عنها )أن تتناسب األسئلة مع الزمن المحدد لإل -2

 ومراجعتها.المتحانية 

لدرجة وزع اخمس درجات( وت 5) الصغرىوالدرجة  ( عشر درجات، 10)  الفصل الدراسي الثاني الكبرىالدرجة  -3

 درجات اختبار الفصل الدراسي (. 8درجة أعمال سنة +  2)  :التاليعلى النحو  الكبرى

 (.18أن يكون بنط الكتابة )-4

  .علي واضع المتحان مراعاة خصائص وطبيعة تلك الفئة من المدمجين-5
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دمجين للمجموعة لطالب الملالثانوي العام للصف األول التربية الوطنية  :مواصفات الورقة المتحانية لمادة

 م2022/2023لعام الدراسي ل -السمع(، الفصل الدراسي الثاني  )ضعاف الثالثة
 

 درجة السؤال مواصفاته رقم السؤال

 
 الول 
 

جزئيات، لكل جزئية درجة،  أربعيتكون من 

 وبيانها كالتالي:

 تذكر(.)الفصل الثالث -أ

 تذكر()الفصل الرابع -ب

 (.فهم)ثالث الفصل ال -ج

 (.فهم)الفصل الرابع -د

 ) اختيار من متعدد( موضوعي

 
4x 1 =4    درجات 

 
 الثاني
 

، لكل جزئية درجة، ثالث جزئياتيتكون من  

 وبيانها كالتالي:

 تذكر(.)الفصل الثالث -أ

 الفصل الرابع )فهم(.-ب

 لفصل الثالث )تطبيق(.-ج

 ) اختيار من متعدد( موضوعي

 
3x 1 =3  درجات 

 
 

 الثالث
 

درجة،  جزئية واحدة، ويخصص لهايتكون من 

 وبيانها كالتالي:

 

 (.مستويات عليا)الرابع الفصل 

 مقال قصير 

 
 

1x 1 =1  ة واحدةدرج  

 درجات ثمان 8       جزئيات 8 المجموع

األول  للصف التربية الوطنية :معايير خاصة  ينبغي اللتزام بها في مواصفات الورقة المتحانية لمادة

 (سمع)ضعاف ال للمجموعة الثالثةالعام للطالب المدمجين  الثانوي
 

مستويات %(، ونسبة ال12,5مقال قصير % أسئلة موضوعية )اختيار من متعدد(،  87,5أن تكون األسئلة بنسبة )-1

 % (13المستويات العليا %، 13%، التطبيق 37%، الفهم37: ) التذكرالتاليالمعرفية على النحو 

الورقة  دقائق لقراءةر ( عش10) حيث يراعي زمن ساعة(جابة عنها )أن تتناسب األسئلة مع الزمن المحدد لإل-2

 ومراجعتها.المتحانية 

لدرجة وزع اخمس درجات( وت 5) الصغرىوالدرجة  ( عشر درجات، 10)  الفصل الدراسي الثاني الكبرىالدرجة  -3

 درجات اختبار الفصل الدراسي (. 8درجة أعمال سنة +  2)  :التاليعلى النحو  الكبرى

 (.18أن يكون بنط الكتابة )-4

 واضع المتحان مراعاة خصائص وطبيعة تلك الفئة من المدمجين.  على-5
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دمجين للمجموعة للطالب المالتربية الوطنية للصف األول الثانوي العام  :مواصفات الورقة المتحانية لمادة

 م2023 /2022لعام الدراسي ل -(، الفصل الدراسي الثاني )المكفوفينالرابعة 

 

 درجة السؤال مواصفاته رقم السؤال

 
 الول 
 

جزئيات، لكل جزئية درجة،  أربعيتكون من 

 وبيانها كالتالي:

 تذكر(.)الفصل الثالث -أ

 تذكر()الفصل الرابع -ب

 (.فهم)ثالث الفصل ال -ج

 (.فهم)الفصل الرابع -د

 ) اختيار من متعدد( موضوعي

 
4x 1 =4    درجات 

 
 الثاني
 

، لكل جزئية درجة، ثالث جزئياتيتكون من  

 وبيانها كالتالي:

 تذكر(.)الفصل الثالث -أ

 الفصل الرابع )فهم(.-ب

 لفصل الثالث )تطبيق(.ا-ج

 ) اختيار من متعدد( موضوعي

 
3x 1 =3  درجات 

 
 

 الثالث
 

درجة،  جزئية واحدة، ويخصص لهايتكون من 

 وبيانها كالتالي:

 

 (.مستويات عليا)الرابع الفصل 

 مقال قصير 

 
 

1x 1 =1  ة واحدةدرج  

 درجات ثمان 8       جزئيات 8 المجموع

األول  للصف التربية الوطنية :معايير خاصة  ينبغي اللتزام بها في مواصفات الورقة المتحانية لمادة

 ) المكفوفين( رابعةللمجموعة الالعام للطالب المدمجين  الثانوي
 

مستويات %(، ونسبة ال12,5مقال قصير % أسئلة موضوعية )اختيار من متعدد(،  87,5أن تكون األسئلة بنسبة )-1

 % (13%، المستويات العليا 13%، التطبيق 37%، الفهم37: ) التذكرالتاليالمعرفية على النحو 

الورقة  دقائق لقراءةر ( عش10) حيث يراعي زمن ساعة(جابة عنها )أن تتناسب األسئلة مع الزمن المحدد لإل-2

 ومراجعتها.المتحانية 

لدرجة وزع اخمس درجات( وت 5) الصغرىوالدرجة  ( عشر درجات، 10)  الفصل الدراسي الثاني بريالكالدرجة  -3

 درجات اختبار الفصل الدراسي (. 8درجة أعمال سنة +  2)  :التاليعلى النحو  الكبرى

 (.18أن يكون بنط الكتابة )-4

 واضع المتحان مراعاة خصائص وطبيعة تلك الفئة من المدمجين.  على-5
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 (الثاني،الدور  ) الفصل الدراس ي الثاني

التربية الوطنية  للصف مواصفة امتحان مادة : 

لصف الثاني ل، واملواطنة العام األول الثانوي 

 م2022/2023العام الدراس ي:  الثانوي العام،
8 

 

 

 

 

 للطالب المدمجينالتربية الوطنية للصف األول العام  :مواصفات الورقة المتحانية لمادة

 م2022/2023لعام الدراسي ل -)اإلعاقة الحركية(، الفصل الدراسي الثاني )للمجموعة الخامسة( 
 

 درجة السؤال مواصفاته رقم السؤال

 
 الول 
 

جزئيات، لكل جزئية درجة،  أربعيتكون من 

 وبيانها كالتالي:

 تذكر(.)الفصل الثالث -أ

 تذكر()الفصل الرابع -ب

 (.فهم)ثالث الفصل ال -ج

 (.فهم)الفصل الرابع -د

 ) اختيار من متعدد( موضوعي

 
4x 1 =4    درجات 

 
 الثاني
 

، لكل جزئية درجة، ثالث جزئياتيتكون من  

 وبيانها كالتالي:

 تذكر(.)الفصل الثالث -أ

 الفصل الرابع )فهم(.-ب

 لفصل الثالث )تطبيق(.-ج

 ) اختيار من متعدد( موضوعي

 
3x 1 =3  درجات 

 
 

 الثالث
 

درجة،  ويخصص لهاجزئية واحدة، يتكون من 

 وبيانها كالتالي:

 

 (.مستويات عليا)الرابع الفصل 

 مقال قصير 

 
 

1x 1 =1  ة واحدةدرج  

 درجات ثمان 8       جزئيات 8 المجموع

األول  للصف التربية الوطنية :معايير خاصة  ينبغي اللتزام بها في مواصفات الورقة المتحانية لمادة

 ()اإلعاقة الحركية  خامسةللمجموعة الالعام للطالب المدمجين  الثانوي
 

مستويات %(، ونسبة ال12,5مقال قصير % أسئلة موضوعية )اختيار من متعدد(،  87,5أن تكون األسئلة بنسبة )-1

 % (13%، المستويات العليا 13%، التطبيق 37%، الفهم37: ) التذكرالتاليالمعرفية على النحو 

الورقة  دقائق لقراءةر ( عش10) حيث يراعي زمن ساعة(جابة عنها )األسئلة مع الزمن المحدد لإل أن تتناسب-2

 ومراجعتها.المتحانية 

لدرجة وزع اخمس درجات( وت 5) الصغرىوالدرجة  ( عشر درجات، 10)  الفصل الدراسي الثاني الكبرىالدرجة  -3

 درجات اختبار الفصل الدراسي (. 8درجة أعمال سنة +  2)  :التاليعلى النحو  الكبرى

 (.18أن يكون بنط الكتابة )-4

 واضع المتحان مراعاة خصائص وطبيعة تلك الفئة من المدمجين.  على-5

 

 

 



 

  

 املدمجين –املرحلة الثانوية العامة قة( ور 23)  إجمالي عدد أوراق املواصفة:

 (الثاني،الدور  ) الفصل الدراس ي الثاني

التربية الوطنية  للصف مواصفة امتحان مادة : 

لصف الثاني ل، واملواطنة العام األول الثانوي 

 م2022/2023العام الدراس ي:  الثانوي العام،
9 

 

 

 

 ا: المواطنة وحقوق اإلنسانثانيً 
 

طالب المدمجين للللصف الثاني الثانوي العام  المواطنة وحقوق اإلنسان :مواصفات الورقة المتحانية لمادة

الشلل  لتوحد،ااألولي ) اإلعاقة الذهنية البسيطة، متالزمة داون، بطيئي التعلم، اضطراب طفيف للمجموعة 

 م2022/2023الفصل الدراسي الثاني للعام الدراسي  الدماغي (

 
 درجة السؤال مواصفاته رقم السؤال

 

 األول 

 

 

وبيانها يتكون من أربع جزئيات، لكل جزئية درجة، 

 كالتالي:

 )تذكر(   الفصل الثالث-أ

 تذكر() الفصل الرابع -ب

 تذكر()الفصل الرابع  -ج

 ) فهم (   الثالثالفصل -د

 ) اختيار من متعدد (موضوعي

 

 

 

4 x 1  =4    درجات 

 

 الثاني

 

 

 يتكون من جزئيتين، لكل جزئية درجة، 

  كالتالي:ا م(، وبيانه)التذكر انتقيسو

   الثالثالفصل -أ

       الرابع.الفصل -ب

 ) صواب وخطأ(  موضوعي

  

 

2 x 1 =2  درجتان 

 

 الثالث

 

ا ميتكون من جزئيتين، لكل جزئية درجة، وبيانه

  كالتالي:

 (    تذكر)لثالث    الفصل ا-أ

 (فهمالرابع )الفصل -ب 

  

 ) اختيار من متعدد (موضوعي

 

 

2 x 1 =2  درجتان 

 ثمان درجات 8 جزئيات 8 المجموع

 

للصف ن إلنساامواطنة وحقوق معايير خاصة  ينبغي اللتزام بها في مواصفات الورقة المتحانية لمادة: ال

 الثانوي العام للطالب المدمجين )المجموعة األولي(الثاني 

 
ت المعرفية % ( أسئلة موضوعية ) اختيار من متعدد، صواب وخطأ(، ونسبة المستويا 100أن تكون األسئلة بنسبة ) -1

 %( 25%، الفهم75: ) التذكرالتاليعلى النحو 

راءة الورقة لق قعشر دقائ( 10) حيث يراعي زمن ونصف( جابة عنها )ساعةأن تتناسب األسئلة مع الزمن المحدد لإل-2

 ومراجعتها.المتحانية 

لدرجة اتوزع و ،خمس درجات( 5) الصغرىوالدرجة  ( عشر درجات، 10)  الفصل الدراسي الثاني الكبرىالدرجة  -3

 درجات اختبار الفصل الدراسي (. 8درجة أعمال سنة +  2)  :التاليالكبرى على النحو 

 (.18أن يكون بنط الكتابة )-4

  .واضع المتحان مراعاة خصائص وطبيعة تلك الفئة من المدمجين على-5

 

 



 

  

 املدمجين –املرحلة الثانوية العامة قة( ور 23)  إجمالي عدد أوراق املواصفة:

 (الثاني،الدور  ) الفصل الدراس ي الثاني

التربية الوطنية  للصف مواصفة امتحان مادة : 

لصف الثاني ل، واملواطنة العام األول الثانوي 

 م2022/2023العام الدراس ي:  الثانوي العام،
10 

 

 

 

 

 

طالب المدمجين للالمواطنة وحقوق اإلنسان للصف الثاني الثانوي العام  :مواصفات الورقة المتحانية لمادة

 م2022/2023للعام الدراسي  - الفصل الدراسي الثاني ،) ضعاف البصر( للمجموعة الثانية

 درجة السؤال مواصفاته رقم السؤال

 
 الول 
 

يتكون من أربع جزئيات، لكل جزئية درجة، 

 وبيانها كالتالي:

 تذكر(.)     الفصل الثالث-أ

 تذكر() الفصل الرابع -ب

 )فهم(.  ثالث الفصل ال -ج

 )فهم(.  الفصل الرابع  -د

 ) اختيار من متعدد(موضوعي

 
4 x 1  =4    درجات 

 
 الثاني
 

، لكل جزئية درجة، جزئياتثالث يتكون من  

 وبيانها كالتالي:

 )تذكر(.     الفصل الثالث -أ

 (.)فهم   رابعالفصل ال -ب

 الفصل الثالث    )تطبيق(.-ج

 ) اختيار من متعدد( موضوعي

 
3x 1 =3  درجات 

 
 

 الثالث
 

درجة،  جزئية واحدة، ويخصص لهايتكون من 

 وبيانها كالتالي:

 عليا(.مستويات الرابع )الفصل  

 مقال قصير

 
1x 1 =1  ة واحدةدرج 

 اتدرج ثمان 8        جزئيات 8 المجموع

للصف ن إلنسااالمواطنة وحقوق  :معايير خاصة  ينبغي اللتزام بها في مواصفات الورقة المتحانية لمادة

 العام للطالب المدمجين للمجموعة الثانية )ضعاف البصر( الثانويالثاني 
 

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

 % (13يا %، المستويات العل13%، التطبيق 37%، الفهم37: ) التذكرالتاليونسبة المستويات المعرفية على النحو 

راءة لق قعشر دقائ( 10حيث يراعي زمن  ) (ونصف أن تتناسب األسئلة مع الزمن المحدد لإلجابة عنها )ساعة -2

 الورقة المتحانية ومراجعتها .

لدرجة اوتوزع  ،خمس درجات( 5) الصغرىوالدرجة  ( عشر درجات، 10)  الفصل الدراسي الثاني الكبرىالدرجة  -3

 درجات اختبار الفصل الدراسي (. 8درجة أعمال سنة +  2: ) التاليالكبرى على النحو 

 (.18بنط الكتابة )أن يكون -4

 .واضع المتحان مراعاة خصائص وطبيعة تلك الفئة من المدمجين على-5

 

 

 



 

  

 املدمجين –املرحلة الثانوية العامة قة( ور 23)  إجمالي عدد أوراق املواصفة:

 (الثاني،الدور  ) الفصل الدراس ي الثاني

التربية الوطنية  للصف مواصفة امتحان مادة : 

لصف الثاني ل، واملواطنة العام األول الثانوي 

 م2022/2023العام الدراس ي:  الثانوي العام،
11 

 

 

 

 

 

طالب المدمجين للالمواطنة وحقوق اإلنسان للصف الثاني الثانوي العام  :مواصفات الورقة المتحانية لمادة

 م2022/2023لعام الدراسي ل -الفصل الدراسي الثاني  السمع(، )ضعاف للمجموعة الثالثة

 درجة السؤال مواصفاته رقم السؤال

 
 الول 
 

يتكون من أربع جزئيات، لكل جزئية درجة، 

 وبيانها كالتالي:

 لفصل الثالث     )تذكر(.ا-أ

 تذكر() الفصل الرابع -ب

 )فهم(.  الفصل الثالث  -ج

 )فهم(.  الفصل الرابع  -د

 ) اختيار من متعدد(موضوعي

 
4 x 1  =4    درجات 

 
 الثاني
 

، لكل جزئية درجة، ثالث جزئياتيتكون من  

 وبيانها كالتالي:

 لفصل الثالث      )تذكر(.ا-أ

 لفصل الرابع   )فهم(.ا -ب

 الفصل الثالث    )تطبيق(.-ج

 ) اختيار من متعدد(موضوعي

 
3x 1 =3  درجات 

 
 

 الثالث
 

درجة،  جزئية واحدة، ويخصص لهايتكون من 

 وبيانها كالتالي:

 مستويات عليا(.الرابع )الفصل  

 مقال قصير

 
1x 1 =1  ة واحدةدرج 

 اتدرج ثمان 8        جزئيات 8 المجموع

للصف  إلنسانالمواطنة وحقوق ا :اللتزام بها في مواصفات الورقة المتحانية لمادة خاصة ينبغيمعايير 

 السمع( للمجموعة الثالثة  ) ضعافالعام للطالب المدمجين  الثانويالثاني 
 

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

 % (13ا %، المستويات العلي13%، التطبيق 37%، الفهم37)التذكر: التاليونسبة المستويات المعرفية على النحو 

قراءة الورقة ل قعشر دقائ( 10حيث يراعي زمن  ) (ونصف أن تتناسب األسئلة مع الزمن المحدد لإلجابة عنها )ساعة-2

 المتحانية ومراجعتها .

وزع الدرجة وت ،خمس درجات( 5) الصغرىوالدرجة  ( عشر درجات، 10)  الفصل الدراسي الثاني الكبرىالدرجة  -3

 درجات اختبار الفصل الدراسي (. 8درجة أعمال سنة +  2: ) التاليالكبرى على النحو 

 (.18نط الكتابة )أن يكون ب-4

 واضع المتحان مراعاة خصائص وطبيعة تلك الفئة من المدمجين. على-5

 

 

 



 

  

 املدمجين –املرحلة الثانوية العامة قة( ور 23)  إجمالي عدد أوراق املواصفة:

 (الثاني،الدور  ) الفصل الدراس ي الثاني

التربية الوطنية  للصف مواصفة امتحان مادة : 

لصف الثاني ل، واملواطنة العام األول الثانوي 

 م2022/2023العام الدراس ي:  الثانوي العام،
12 

 

 

 

 

الب المدمجين للط الثانوي العام الثانيمواطنة وحقوق اإلنسان  للصف  :مواصفات الورقة المتحانية لمادة

 م  2023 /2022للعام الدراسي  -الفصل الدراسي الثاني  ،) المكفوفين( للمجموعة الرابعة

 

 درجة السؤال مواصفاته رقم السؤال

 
 الول 
 

يتكون من أربع جزئيات، لكل جزئية درجة، 

 وبيانها كالتالي:

 لفصل الثالث     )تذكر(.ا-أ

 تذكر() الفصل الرابع -ب

 )فهم(.  الفصل الثالث  -ج

 )فهم(.  الفصل الرابع  -د

 ) اختيار من متعدد(موضوعي

 
4 x 1  =4    درجات 

 
 الثاني
 

، لكل جزئية درجة، ثالث جزئياتيتكون من  

 وبيانها كالتالي:

 لفصل الثالث      )تذكر(.ا-أ

 لفصل الرابع   )فهم(.ا -ب

 الفصل الثالث    )تطبيق(.-ج

 ) اختيار من متعدد(موضوعي

 
3x 1 =3  درجات 

 
 

 الثالث
 

درجة،  جزئية واحدة، ويخصص لهايتكون من 

 وبيانها كالتالي:

 الفصل الرابع  )مستويات عليا(. 

 مقال قصير

 
1x 1 =1  ة واحدةدرج 

 اتدرج ثمان 8        جزئيات 8 المجموع

للصف ن إلنسااالمواطنة وحقوق  :معايير خاصة  ينبغي اللتزام بها في مواصفات الورقة المتحانية لمادة

 المكفوفين(للمجموعة الرابعة ) العام للطالب المدمجين  الثانويالثاني 
 

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

 % (13يا %، المستويات العل13%، التطبيق 37%، الفهم37: ) التذكرالتاليونسبة المستويات المعرفية على النحو 

راءة الورقة لق قعشر دقائ( 10زمن )حيث يراعي  (ونصف أن تتناسب األسئلة مع الزمن المحدد لإلجابة عنها )ساعة-2

 ومراجعتها.المتحانية 

وزع الدرجة وت ،خمس درجات( 5) الصغرىوالدرجة  ( عشر درجات، 10)  الفصل الدراسي الثاني الكبرىالدرجة  -3

 درجات اختبار الفصل الدراسي (. 8درجة أعمال سنة +  2: ) التاليالكبرى على النحو 

 (.18يكون بنط الكتابة )أن -4

 واضع المتحان مراعاة خصائص وطبيعة تلك الفئة من المدمجين. على-5

 

 

 



 

  

 املدمجين –املرحلة الثانوية العامة قة( ور 23)  إجمالي عدد أوراق املواصفة:

 (الثاني،الدور  ) الفصل الدراس ي الثاني

التربية الوطنية  للصف مواصفة امتحان مادة : 

لصف الثاني ل، واملواطنة العام األول الثانوي 

 م2022/2023العام الدراس ي:  الثانوي العام،
13 

 

 

 

 

 ن للطالب المدمجيالعام  لثاني ا اإلنسان للصفالمواطنة وحقوق  :مواصفات الورقة المتحانية لمادة

 م  2202/3202لعام الدراسي ل -الفصل الدراسي الثاني  ،اإلعاقة الحركية() للمجموعة الخامسة

 

 درجة السؤال مواصفاته رقم السؤال

 
 الول 
 

يتكون من أربع جزئيات، لكل جزئية درجة، 

 وبيانها كالتالي:

 لفصل الثالث     )تذكر(.ا-أ

 تذكر() الفصل الرابع -ب

 )فهم(.  الفصل الثالث  -ج

 )فهم(.  الفصل الرابع  -د

 ) اختيار من متعدد(موضوعي

 
4 x 1  =4    درجات 

 
 الثاني
 

، لكل جزئية درجة، ثالث جزئياتيتكون من  

 وبيانها كالتالي:

 لفصل الثالث      )تذكر(.ا-أ

 لفصل الرابع   )فهم(.ا -ب

 الفصل الثالث    )تطبيق(.-ج

 ) اختيار من متعدد(موضوعي

 
3x 1 =3  درجات 

 
 

 الثالث
 

درجة،  جزئية واحدة، ويخصص لهايتكون من 

 وبيانها كالتالي:

 مستويات عليا(.الرابع )الفصل  

 مقال قصير

 
1x 1 =1  ة واحدةدرج 

 اتدرج ثمان 8        جزئيات 8 المجموع

للصف  إلنسانالمواطنة وحقوق ا :اللتزام بها في مواصفات الورقة المتحانية لمادة خاصة ينبغيمعايير 

 )اإلعاقة الحركية(،للمجموعة الخامسة الثانوى العام للطالب المدمجين الثاني 
 

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

 % (13يا %، المستويات العل13%، التطبيق 37%، الفهم37: ) التذكرالتاليونسبة المستويات المعرفية على النحو 

قراءة الورقة ل قعشر دقائ( 10حيث يراعي زمن  ) (ونصف )ساعةأن تتناسب األسئلة مع الزمن المحدد لإلجابة عنها -2

 المتحانية ومراجعتها .

وزع الدرجة وت ،خمس درجات( 5) الصغرىوالدرجة  ( عشر درجات، 10)  الفصل الدراسي الثاني الكبرىالدرجة  -3

 درجات اختبار الفصل الدراسي (. 8درجة أعمال سنة +  2: ) التاليالكبرى على النحو 

 (.18أن يكون بنط الكتابة )-4

 واضع المتحان مراعاة خصائص وطبيعة تلك الفئة من المدمجين. على-5

 

     

 



 

  

 املدمجين –املرحلة الثانوية العامة قة( ور 23)  إجمالي عدد أوراق املواصفة:

 (الثاني،الدور  ) الفصل الدراس ي الثاني

التربية الوطنية  للصف مواصفة امتحان مادة : 

لصف الثاني ل، واملواطنة العام األول الثانوي 

 م2022/2023العام الدراس ي:  الثانوي العام،
14 

 

 

 

 أوًل: الصف األول الثانوي: 

للطالب المدمجين للمجموعة التربية الوطنية للصف األول الثانوي العام  :مواصفات الورقة المتحانية لمادة

  البسيطة، متالزمة داون، بطيئي التعلم، اضطراب طفيف التوحد، الشلل الدماغي () اإلعاقة الذهنية األولي

 م0222/2023للعام الدراسي  -)الدور الثاني(  
 درجة السؤال مواصفاته رقم السؤال

 

 األول 

 

 يتكون من أربع جزئيات ، لكل جزئية درجة، وبيانها

 كالتالي:

 )تذكر(.     الفصل األول-أ

 ))تذكر(.ي  الفصل الثان -ب

 )تذكر(.ث    الفصل الثال-ج

 ) فهم ( .الرابع     الفصل -د

 ) اختيار من متعدد (موضوعي

 

 

4 x 1  =4    درجات 

 

 الثاني

 

 

 ، لكل جزئية درجة، ثالث جزئياتيتكون من 

  كالتالي:وجميعها تقيس )التذكر(، وبيانها 

 الفصل الثالث   -أ 

   الفصل الثاني-ب

   الفصل الرابع   -ج

 ) صواب وخطأ(  موضوعي

  

 

3 x 1 =3   درجات 

 

 الثالث

 

، لكل جزئية درجة، وبيانها ثالث جزئياتيتكون من 

 كالتالي : 

 ذكر()تالفصل االول -أ 

 (  .)فهمالفصل الثالث-ب

   هم (في )الفصل الثان -ج

 ) اختيار من متعدد (موضوعي

 

 

3 x 1 =3   درجات 

  درجات عشر 10 جزئيات 10 المجموع

األول  للصف معايير خاصة  ينبغي اللتزام بها في مواصفات الورقة المتحانية لمادة: التربية الوطنية

 الثانوي العام للطالب المدمجين )المجموعة األولي(
ويات المعرفية ، ونسبة المستاختيار من متعدد، صواب وخطأ(% ( أسئلة موضوعية )   100أن تكون األسئلة بنسبة ) -1

 %( 30%، الفهم70: ) التذكرالتاليعلى النحو 

لورقة القراءة  قعشر دقائ( 10) حيث يراعي زمن ساعة(جابة عنها )أن تتناسب األسئلة مع الزمن المحدد لإل-2

 ومراجعتها.المتحانية 

    .خمس درجات( 5) الصغرىجة والدر درجات،( عشر  10ي معًا ) نللفصلين الدراسيين األول والثا الكبرىالدرجة -3

 (.18أن يكون بنط الكتابة )-4

  .واضع المتحان مراعاة خصائص وطبيعة تلك الفئة من المدمجين على-5

 

 

 

 

 



 

  

 املدمجين –املرحلة الثانوية العامة قة( ور 23)  إجمالي عدد أوراق املواصفة:

 (الثاني،الدور  ) الفصل الدراس ي الثاني

التربية الوطنية  للصف مواصفة امتحان مادة : 

لصف الثاني ل، واملواطنة العام األول الثانوي 

 م2022/2023العام الدراس ي:  الثانوي العام،
15 

 

 

 

للمجموعة دمجين للطالب المالتربية الوطنية للصف األول الثانوي العام  :مواصفات الورقة المتحانية لمادة

 م2022/2023للعام الدراسي  -)  الدور الثاني(  البصر(،) ضعاف الثانية 

  

 درجة السؤال مواصفاته رقم السؤال

 
 الول 
 

جزئيات، لكل جزئية درجة،  خمسيتكون من 

 وبيانها كالتالي:

 تذكر()     الفصل األول-أ

 الفصل الرابع ) تذكر( -ب

 )فهم(  ثاني الفصل ال-ج

 )فهم(  الفصل الثالث -د

 ق  الفصل الثالث )تطبي -ه

 ) اختيار من متعدد(موضوعي

 
5x 1 =5     درجات 

 
 الثاني
 

أربع جزئيات، لكل جزئية درجة، يتكون من  

 ا كالتالي:وبيانه

 )تذكر(.ل    الفصل األو-أ

 الفصل الثاني )تذكر(-ب

 )تطبيق(. الفصل الثالث-ج

 )فهم(الفصل الثاني    -د

 ) اختيار من متعدد(موضوعي

 
4x 1 =4      درجات 

 
 

 الثالث
 

 درجة ويخصص لها، جزئية واحدةيتكون من 

 ، وبيانها كالتالي:واحدة

 (مستويات عليا)الرابع الفصل 

 مقال قصير 

 
 

1x 1 =1  ة واحدةدرج 

 درجات عشر 10       جزئيات 10 المجموع

األول  للصف التربية الوطنية :معايير خاصة  ينبغي اللتزام بها في مواصفات الورقة المتحانية لمادة

 (العام للطالب المدمجين للمجموعة الثانية )ضعاف البصر الثانوي

 

ويات %(، ونسبة المست10% أسئلة موضوعية )اختيار من متعدد(، مقال قصير  90أن تكون األسئلة بنسبة ) -1

 % (10%، المستويات العليا 20%، التطبيق 30%، الفهم40: ) التذكرالتاليالمعرفية على النحو 

لورقة القراءة  قعشر دقائ( 10)حيث يراعي زمن  ساعة(ابة عنها )أن تتناسب األسئلة مع الزمن المحدد لإلج-2

 ومراجعتها.المتحانية 

       .خمس درجات( 5) الصغرىلدرجة وا ( عشر درجات، 10ي معًا ) نللفصلين الدراسيين األول والثا الكبرىالدرجة  -3

 (.18أن يكون بنط الكتابة )-4

 واضع المتحان مراعاة خصائص وطبيعة تلك الفئة من المدمجين.  على-5

 

 

 



 

  

 املدمجين –املرحلة الثانوية العامة قة( ور 23)  إجمالي عدد أوراق املواصفة:

 (الثاني،الدور  ) الفصل الدراس ي الثاني

التربية الوطنية  للصف مواصفة امتحان مادة : 

لصف الثاني ل، واملواطنة العام األول الثانوي 

 م2022/2023العام الدراس ي:  الثانوي العام،
16 

 

 

 

 

 

 

للمجموعة دمجين للطالب المالتربية الوطنية للصف األول الثانوي العام  :مواصفات الورقة المتحانية لمادة

 م2022/2023للعام الدراسي  -الدور الثاني(  ) ) ضعاف السمع(، ةالثالث

 

 درجة السؤال مواصفاته رقم السؤال

 
 الول 
 

جزئيات، لكل جزئية درجة،  خمسيتكون من 

 وبيانها كالتالي:

 كر(الفصل األول    ) تذ-أ

 لفصل الرابع ) تذكر(ا -ب

 لفصل الثاني   )فهم(ا-ج

 لفصل الثالث   )فهم(ا-د

 ق  الفصل الثالث )تطبي -ه

 ) اختيار من متعدد(موضوعي

 
5x 1 =5     درجات 

 
 الثاني
 

أربع جزئيات، لكل جزئية درجة، يتكون من  

 ا كالتالي:وبيانه

 لفصل األول    )تذكر(.ا-أ

 الفصل الثاني )تذكر(-ب

 )تطبيق(. الفصل الثالث-ج

 (الفصل الثاني   )فهم -د

 ) اختيار من متعدد(موضوعي

 
4x 1 =4      درجات 

 
 

 الثالث
 

 درجة ويخصص لها، جزئية واحدةيتكون من 

 ، وبيانها كالتالي:واحدة

 مستويات عليا()الرابع الفصل 

 مقال قصير 
 

 
 

1x 1 =1  ة واحدةدرج 

 درجات عشر 10       جزئيات 10 المجموع

األول  للصف التربية الوطنية :معايير خاصة  ينبغي اللتزام بها في مواصفات الورقة المتحانية لمادة

 ) ضعاف السمع( للمجموعة الثالثةالعام للطالب المدمجين  الثانوي

 

ويات %(، ونسبة المست10% أسئلة موضوعية )اختيار من متعدد(، مقال قصير  90أن تكون األسئلة بنسبة ) -1

 % (10%، المستويات العليا 20%، التطبيق 30%، الفهم40: ) التذكرالتاليالمعرفية على النحو 

لورقة القراءة  دقائق رعش( 10)حيث يراعي زمن  ساعة(ابة عنها )مع الزمن المحدد لإلج أن تتناسب األسئلة-2

 ومراجعتها.المتحانية 

 خمس درجات(.       5) الصغرىالدرجة ( عشر درجات، و 10للفصلين الدراسيين األول والثاني معًا )  الكبرىالدرجة  -3

 (.18أن يكون بنط الكتابة )-4

 واضع المتحان مراعاة خصائص وطبيعة تلك الفئة من المدمجين.  على-5



 

  

 املدمجين –املرحلة الثانوية العامة قة( ور 23)  إجمالي عدد أوراق املواصفة:

 (الثاني،الدور  ) الفصل الدراس ي الثاني

التربية الوطنية  للصف مواصفة امتحان مادة : 

لصف الثاني ل، واملواطنة العام األول الثانوي 

 م2022/2023العام الدراس ي:  الثانوي العام،
17 

 

 

 

 

دمجين للمجموعة للطالب الم التربية الوطنية للصف األول الثانوي العام :مواصفات الورقة المتحانية لمادة

 م  2023 /2022للعام الدراسي  -الدور الثاني(  )( )المكفوفينالرابعة 

  

 السؤالدرجة  مواصفاته رقم السؤال

 
 الول 
 

جزئيات، لكل جزئية درجة،  خمسيتكون من 

 وبيانها كالتالي:

 كر(الفصل األول    ) تذ-أ

 لفصل الرابع ) تذكر(ا -ب

 لفصل الثاني   )فهم(ا-ج

 لفصل الثالث   )فهم(ا-د

 ق  الفصل الثالث )تطبي -ه

 ) اختيار من متعدد(موضوعي

 
5x 1 =5     درجات 

 
 الثاني
 

أربع جزئيات، لكل جزئية درجة، يتكون من  

 ا كالتالي:وبيانه

 لفصل األول    )تذكر(.ا-أ

 الفصل الثاني )تذكر(-ب

 )تطبيق(. الفصل الثالث-ج

 (الفصل الثاني   )فهم -د

 ) اختيار من متعدد(موضوعي

 
4x 1 =4      درجات 

 
 

 الثالث
 

 درجة ويخصص لها، جزئية واحدةيتكون من 

 كالتالي:، وبيانها واحدة

 مستويات عليا()الرابع الفصل 

 مقال قصير 
 

 
 

1x 1 =1  ة واحدةدرج 

 درجات عشر 10       جزئيات 10 المجموع

األول  للصف التربية الوطنية :معايير خاصة  ينبغي اللتزام بها في مواصفات الورقة المتحانية لمادة

 المكفوفين(للمجموعة الرابعة ) العام للطالب المدمجين  الثانوي

 

ويات %(، ونسبة المست10% أسئلة موضوعية )اختيار من متعدد(، مقال قصير  90أن تكون األسئلة بنسبة ) -1

 % (10%، المستويات العليا 20%، التطبيق 30%، الفهم40: ) التذكرالتاليالمعرفية على النحو 

لورقة القراءة  قعشر دقائ( 10)اعي زمن حيث ير ساعة(ابة عنها )أن تتناسب األسئلة مع الزمن المحدد لإلج-2

 ومراجعتها.المتحانية 

 خمس درجات(.       5) الصغرىالدرجة ( عشر درجات، و 10للفصلين الدراسيين األول والثاني معًا )  الكبرىالدرجة  -3

 (.18أن يكون بنط الكتابة )-4

 واضع المتحان مراعاة خصائص وطبيعة تلك الفئة من المدمجين.  على-5

 

 



 

  

 املدمجين –املرحلة الثانوية العامة قة( ور 23)  إجمالي عدد أوراق املواصفة:

 (الثاني،الدور  ) الفصل الدراس ي الثاني

التربية الوطنية  للصف مواصفة امتحان مادة : 

لصف الثاني ل، واملواطنة العام األول الثانوي 

 م2022/2023العام الدراس ي:  الثانوي العام،
18 

 

 

 

 للطالب المدمجينالتربية الوطنية للصف األول العام  :مواصفات الورقة المتحانية لمادة

 م2022/2023للعام الدراسي  -)  الدور الثاني(  )للمجموعة الخامسة( )اإلعاقة الحركية(، 

 

 السؤالدرجة  مواصفاته رقم السؤال

 
 الول 
 

جزئيات، لكل جزئية درجة،  خمسيتكون من 

 وبيانها كالتالي:

 كر(الفصل األول    ) تذ-أ

 لفصل الرابع ) تذكر(ا -ب

 لفصل الثاني   )فهم(ا-ج

 لفصل الثالث   )فهم(ا-د

 ق  الفصل الثالث )تطبي -ه

 ) اختيار من متعدد(موضوعي

 
5x 1 =5     درجات 

 
 الثاني
 

أربع جزئيات، لكل جزئية درجة، يتكون من  

 ا كالتالي:وبيانه

 لفصل األول    )تذكر(.ا-أ

 الفصل الثاني )تذكر(-ب

 )تطبيق(. الفصل الثالث-ج

 (الفصل الثاني   )فهم -د

 ) اختيار من متعدد(موضوعي

 
4x 1 =4      درجات 

 
 

 الثالث
 

 درجة ويخصص لها، جزئية واحدةيتكون من 

 كالتالي:، وبيانها واحدة

 مستويات عليا()الرابع الفصل 

 مقال قصير 
 

 
 

1x 1 =1  ة واحدةدرج 

 درجات عشر 10       جزئيات 10 المجموع
األول  للصف التربية الوطنية :معايير خاصة  ينبغي اللتزام بها في مواصفات الورقة المتحانية لمادة

 )للمجموعة الخامسة( )اإلعاقة الحركية(، العام للطالب المدمجين  الثانوي

 

ويات %(، ونسبة المست10% أسئلة موضوعية )اختيار من متعدد(، مقال قصير  90أن تكون األسئلة بنسبة ) -1

 % (10%، المستويات العليا 20%، التطبيق 30%، الفهم40: ) التذكرالتاليالمعرفية على النحو 

لورقة القراءة  قعشر دقائ( 10)حيث يراعي زمن  ساعة(ابة عنها )د لإلجأن تتناسب األسئلة مع الزمن المحد-2

 ومراجعتها.المتحانية 

 خمس درجات(.       5) الصغرىالدرجة ( عشر درجات، و 10للفصلين الدراسيين األول والثاني معًا )  الكبرىالدرجة  -3

 (.18أن يكون بنط الكتابة )-4

 واضع المتحان مراعاة خصائص وطبيعة تلك الفئة من المدمجين.  على-5

 

 

 

 



 

  

 املدمجين –املرحلة الثانوية العامة قة( ور 23)  إجمالي عدد أوراق املواصفة:

 (الثاني،الدور  ) الفصل الدراس ي الثاني

التربية الوطنية  للصف مواصفة امتحان مادة : 

لصف الثاني ل، واملواطنة العام األول الثانوي 

 م2022/2023العام الدراس ي:  الثانوي العام،
19 

 

 

 

 الثانوي: الصف الثاني :أولً 

للطالب ي العام نسان للصف الثاني  الثانوالمواطنة وحقوق اإل :مواصفات الورقة المتحانية لمادة        

ف راب طفيبطيئي التعلم، اضط) اإلعاقة الذهنية البسيطة، متالزمة داون،  المدمجين للمجموعة األولي

 م2022/2023) الدور الثاني ( للعام الدراسي  التوحد، الشلل الدماغي (
 

 درجة السؤال مواصفاته رقم السؤال

 

 األول 

 

 يتكون من أربع جزئيات ، لكل جزئية درجة، وبيانها

 كالتالي:

 لفصل األول     )تذكر(.ا-أ

 لفصل الثاني  ))تذكر(.ا -ب

 الثالث    )تذكر(.الفصل -ج

 ) فهم ( .الرابع    الفصل -د

 ) اختيار من متعدد (موضوعي

 

 

4 x 1  =4      درجات 

 

 الثاني

 

 

 ، لكل جزئية درجة، ثالث جزئياتيتكون من 

 ، وبيانها كالتالي : )التذكر(وجميعها تقيس 

    الفصل الثالث-أ 

 الفصل الثاني  -ب

 لرابع   الفصل ا  -ج

 ) صواب وخطأ(  موضوعي

  

 

3 x 1 =3     درجات 

 

 الثالث

 

، لكل جزئية درجة، وبيانها ثالث جزئياتيتكون من 

 كالتالي : 

 ول )تذكر(الفصل األ-أ 

 هم (  ني )فالفصل الثا -ب

 )فهم(   الفصل الثالث-ج

 ) اختيار من متعدد (موضوعي

 

 

3 x 1 =3   درجات 

  عشر درجات 10 جزئيات 10 المجموع

ن للصف لنساوحقوق ا المواطنةمتحانية لمادة: معايير خاصة  ينبغي اللتزام بها في مواصفات الورقة ال

 الثانوي العام للطالب المدمجين )المجموعة األولي(الثاني 
ويات المعرفية ، ونسبة المستاختيار من متعدد، صواب وخطأ(% ( أسئلة موضوعية )   100أن تكون األسئلة بنسبة ) -1

 %( 30%، الفهم70: ) التذكرالتاليعلى النحو 

راءة الورقة لق قعشر دقائ( 10) حيث يراعي زمن ونصف( جابة عنها )ساعةأن تتناسب األسئلة مع الزمن المحدد لإل-2

 المتحانية ومراجعتها .

    .خمس درجات( 5) الصغرىجة دروال عشر درجات،(  10ي معًا ) نللفصلين الدراسيين األول والثا الكبرىالدرجة -3

 (.18أن يكون بنط الكتابة )-4

 .واضع المتحان مراعاة خصائص وطبيعة تلك الفئة من المدمجين على-5

  

 

 

 

 



 

  

 املدمجين –املرحلة الثانوية العامة قة( ور 23)  إجمالي عدد أوراق املواصفة:

 (الثاني،الدور  ) الفصل الدراس ي الثاني

التربية الوطنية  للصف مواصفة امتحان مادة : 

لصف الثاني ل، واملواطنة العام األول الثانوي 

 م2022/2023العام الدراس ي:  الثانوي العام،
20 

 

 

 

 لطالب المدمجينلالثانوي العام  المواطنة وحقوق النسان للصف الثاني  :مواصفات الورقة المتحانية لمادة

 م2022/2023للعام الدراسي   )  الدور الثاني( البصر( )ضعافللمجموعة الثانية  
 

 درجة السؤال مواصفاته رقم السؤال

 
 الول 
 

جزئيات، لكل جزئية درجة، وبيانها  خمسيتكون من 

 كالتالي:

 لفصل األول    ) تذكر(.ا-أ

 ابع ) تذكر(الفصل الر -ب

 الفصل الثاني  )فهم(. -ج

 الثالث   )فهم(.الفصل -د

 الفصل الثالث )تطبيق(.-ه

 ) اختيار من متعدد(موضوعي

 
5x 1 =5     درجات 

 
 الثاني
 

ا أربع جزئيات، لكل جزئية درجة، وبيانهيتكون من  

 كالتالي:

 لفصل األول    )تذكر(.ا-أ

 الفصل الثاني )تذكر(-ب

 (الفصل الثاني   )فهم --ج

 الفصل الثالث )تطبيق  (-د

 اختيار من متعدد() موضوعي

 
4 x 1  =4      درجات 

 
 

 الثالث
 

 درجة ويخصص لها، جزئية واحدةيتكون من 

 ، وبيانها كالتالي:واحدة

 )مستويات عليا( الفصل الرابع 

 مقال قصير 

 
 

1x 1 =1  ة واحدةدرج 

 درجات عشر 10       جزئيات 10 المجموع

للصف  لنسانالمواطنة وحقوق امعايير خاصة  ينبغي اللتزام بها في مواصفات الورقة المتحانية لمادة 

 العام للطالب المدمجين للمجموعة الثانية )ضعاف البصر( الثانوي الثاني 
 

ات المعرفية %(، ونسبة المستوي10% أسئلة موضوعية )اختيار من متعدد(، مقال قصير 90أن تكون األسئلة بنسبة )-1

 % (10%، المستويات العليا 20%، التطبيق 30%، الفهم40: ) التذكرالتاليعلى النحو 

قراءة الورقة ل قعشر دقائ( 10حيث يراعي زمن  ) (ونصف أن تتناسب األسئلة مع الزمن المحدد لإلجابة عنها )ساعة-2

 المتحانية ومراجعتها .

       .خمس درجات( 5) الصغرىلدرجة وا ( عشر درجات، 10ي معًا ) نلين الدراسيين األول والثاللفص الكبرىالدرجة  -3

 (.18أن يكون بنط الكتابة )-4

 واضع المتحان مراعاة خصائص وطبيعة تلك الفئة من المدمجين.  على-5

 

 

 



 

  

 املدمجين –املرحلة الثانوية العامة قة( ور 23)  إجمالي عدد أوراق املواصفة:

 (الثاني،الدور  ) الفصل الدراس ي الثاني

التربية الوطنية  للصف مواصفة امتحان مادة : 

لصف الثاني ل، واملواطنة العام األول الثانوي 

 م2022/2023العام الدراس ي:  الثانوي العام،
21 

 

 

 

 

 لطالب المدمجين لالثانوي العام  المواطنة وحقوق النسان للصف الثاني  :مواصفات الورقة المتحانية لمادة

 م2022/2023للعام الدراسي  -)  الدور الثاني(    ) ضعاف السمع(ة للمجموعة الثالث

 

 درجة السؤال مواصفاته رقم السؤال

 
 الول 
 

جزئيات، لكل جزئية درجة، وبيانها  خمسيتكون من 

 كالتالي:

 لفصل األول    ) تذكر(.ا-أ

 ابع ) تذكر(الفصل الر -ب

 لفصل الثاني  )فهم(.ا -ج

 لفصل الثالث   )فهم(.ا-د

 الفصل الثالث )تطبيق(.-ه

 ) اختيار من متعدد(موضوعي

 
5x 1 =5     درجات 

 
 الثاني
 

ا أربع جزئيات، لكل جزئية درجة، وبيانهيتكون من  

 كالتالي:

 لفصل األول    )تذكر(.ا-أ

 الفصل الثاني )تذكر(-ب

 (الفصل الثاني   )فهم --ج

 الفصل الثالث )تطبيق  (-د

 ) اختيار من متعدد(موضوعي

 
4 x 1  =4      درجات 

 
 

 الثالث
 

 درجة ويخصص لها، جزئية واحدةيتكون من 

 ، وبيانها كالتالي:واحدة

 الفصل الرابع )مستويات عليا( 

 مقال قصير 

 
 

1x 1 =1  ة واحدةدرج 

 عشر درجات 10       جزئيات 10 المجموع

ن للصف لنسامعايير خاصة  ينبغي اللتزام بها في مواصفات الورقة المتحانية لمادة المواطنة وحقوق ا

   ة ) ضعاف السمع(للمجموعة الثالثالثانوى العام للطالب المدمجين  الثاني 
 

ويات المعرفية %(، ونسبة المست10اختيار من متعدد(، مقال قصير )% أسئلة موضوعية 90أن تكون األسئلة بنسبة )-1

 % (10%، المستويات العليا 20%، التطبيق 30%، الفهم40)التذكر: التاليعلى النحو 

لورقة لقراءة ا قعشر دقائ( 10حيث يراعي زمن  ) (ونصف ن تتناسب األسئلة مع الزمن المحدد لإلجابة عنها )ساعةأ-2

 المتحانية ومراجعتها .

       .خمس درجات( 5الدرجة الصغري )( عشر درجات، و 10للفصلين الدراسيين األول والثاني معًا )  الكبرىالدرجة  -3

 (.18أن يكون بنط الكتابة )-4

 واضع المتحان مراعاة خصائص وطبيعة تلك الفئة من المدمجين.  على-5

 

 



 

  

 املدمجين –املرحلة الثانوية العامة قة( ور 23)  إجمالي عدد أوراق املواصفة:

 (الثاني،الدور  ) الفصل الدراس ي الثاني

التربية الوطنية  للصف مواصفة امتحان مادة : 

لصف الثاني ل، واملواطنة العام األول الثانوي 

 م2022/2023العام الدراس ي:  الثانوي العام،
22 

 

 

 

 

 لطالب المدمجينل الثانوي العام المواطنة وحقوق النسان للصف الثاني  :مواصفات الورقة المتحانية لمادة

  م  2023 /2022للعام الدراسي  -)  الدور الثاني( ( )المكفوفين للمجموعة الرابعة 
 

 درجة السؤال مواصفاته رقم السؤال

 
 الول 
 

جزئيات، لكل جزئية درجة، وبيانها  خمسيتكون من 

 كالتالي:

 لفصل األول    ) تذكر(.ا-أ

 ابع ) تذكر(الفصل الر -ب

 لفصل الثاني  )فهم(.ا -ج

 لفصل الثالث   )فهم(.ا-د

 الفصل الثالث )تطبيق(.-ه

 ) اختيار من متعدد(موضوعي

 
5x 1 =5     درجات 

 
 الثاني
 

ا أربع جزئيات، لكل جزئية درجة، وبيانهيتكون من  

 كالتالي:

 لفصل األول    )تذكر(.ا-أ

 الفصل الثاني )تذكر(-ب

 (الفصل الثاني   )فهم --ج

 الفصل الثالث )تطبيق  (-د

 ) اختيار من متعدد(موضوعي

 
4 x 1  =4      درجات 

 
 

 الثالث
 

 درجة ويخصص لها، جزئية واحدةيتكون من 

 ، وبيانها كالتالي:واحدة

 الفصل الرابع )مستويات عليا( 

 مقال قصير 

 
 

1x 1 =1  ة واحدةدرج 

 عشر درجات 10       جزئيات 10 المجموع

ن للصف لنسامعايير خاصة  ينبغي اللتزام بها في مواصفات الورقة المتحانية لمادة المواطنة وحقوق ا

   (المكفوفين)  الرابعةللمجموعة العام للطالب المدمجين  الثانوي الثاني 
 

%(، ونسبة المستويات المعرفية 10اختيار من متعدد(، مقال قصير )% أسئلة موضوعية 90أن تكون األسئلة بنسبة )-1

 % (10%، المستويات العليا 20%، التطبيق 30%، الفهم40: ) التذكرالتاليعلى النحو 

لورقة لقراءة ا قعشر دقائ( 10حيث يراعي زمن  ) (ونصف ن تتناسب األسئلة مع الزمن المحدد لإلجابة عنها )ساعةأ-2

 المتحانية ومراجعتها .

       .خمس درجات( 5) الصغرىالدرجة ( عشر درجات، و 10لين الدراسيين األول والثاني معًا ) للفص الكبرىالدرجة  -3

 (.18أن يكون بنط الكتابة )-4

 واضع المتحان مراعاة خصائص وطبيعة تلك الفئة من المدمجين.  على-5

 

 



 

  

 املدمجين –املرحلة الثانوية العامة قة( ور 23)  إجمالي عدد أوراق املواصفة:

 (الثاني،الدور  ) الفصل الدراس ي الثاني

التربية الوطنية  للصف مواصفة امتحان مادة : 

لصف الثاني ل، واملواطنة العام األول الثانوي 

 م2022/2023العام الدراس ي:  الثانوي العام،
23 

 

 

 

 مدمجينللطالب الالعام  المواطنة وحقوق النسان للصف الثاني  :مواصفات الورقة المتحانية لمادة

 م2022/2023للعام الدراسي  الثاني( ) الدور)للمجموعة الخامسة( )اإلعاقة الحركية(، 

 درجة السؤال مواصفاته رقم السؤال

 
 الول 
 

جزئيات، لكل جزئية درجة، وبيانها  خمسيتكون من 

 كالتالي:

 لفصل األول    ) تذكر(.ا-أ

 ابع ) تذكر(الفصل الر -ب

 فهم(.)  الفصل الثاني -ج

 لفصل الثالث   )فهم(.ا-د

 الفصل الثالث )تطبيق(.-ه

 ) اختيار من متعدد(موضوعي

 
5x 1 =5     درجات 

 
 الثاني
 

ا أربع جزئيات، لكل جزئية درجة، وبيانهيتكون من  

 كالتالي:

 لفصل األول    )تذكر(.ا-أ

 الفصل الثاني )تذكر(-ب

 الفصل الثاني   )فهم( -ج

 )تطبيق  (الفصل الثالث -د

 ) اختيار من متعدد(موضوعي

 
4 x 1  =4      درجات 

 
 

 الثالث
 

 درجة ويخصص لها، جزئية واحدةيتكون من 

 ، وبيانها كالتالي:واحدة

 الفصل الرابع )مستويات عليا( 

 مقال قصير 

 
 

1x 1 =1  ة واحدةدرج 

 عشر درجات 10       جزئيات 10 المجموع

ن للصف لنسامعايير خاصة  ينبغي اللتزام بها في مواصفات الورقة المتحانية لمادة المواطنة وحقوق ا

   موعة الخامسة( )اإلعاقة الحركية()للمجالعام للطالب المدمجين  الثانوي الثاني 
 

المستويات المعرفية  %(، ونسبة10اختيار من متعدد(، مقال قصير )% أسئلة موضوعية 90أن تكون األسئلة بنسبة )-1

 % (10%، المستويات العليا 20%، التطبيق 30%، الفهم40: ) التذكرالتاليعلى النحو 

لورقة لقراءة ا قعشر دقائ( 10حيث يراعي زمن  ) (ونصف ن تتناسب األسئلة مع الزمن المحدد لإلجابة عنها )ساعةأ-2

 المتحانية ومراجعتها .

       .(خمس درجات 5) الصغرى( عشر درجات، والدرجة  10لدرجة الكبري للفصلين الدراسيين األول والثاني معًا ) ا -3

 (.18أن يكون بنط الكتابة )-4

 واضع المتحان مراعاة خصائص وطبيعة تلك الفئة من المدمجين. على-5

 

                 


