
 األوزان النسبية للوحدات الدراسية

 الزراعيفرع التعليم:                                                                      )الدراسة الخاصة(اإلنتاج النباتي  المبحث:   

 الوزن النسبي الوحدة الدراسية الفصل الدراسي

ول
 األ

صل
الف

 

 %26 الشجريةالبستنة الوحدة األولى: 

 %24 البستنة الخضريةالوحدة الثانية: 

ني
الثا

صل 
الف

 

 %13 إنتاج المحاصيل الحقليةالوحدة الثالثة: 

 %15 إنتاج النباتات الطبية والعطرية: الرابعةالوحدة 

 %22 الوقاية النباتية :الخامسةالوحدة 
 

 .(%20ة عليا )ي(، قدرات عقل%40(، الفهم والتطبيق وتوظيف المعلومات )%40)تتوزع األسئلة على مستويات القياس كاآلتي: المعرفة  •
( فقرة تقريباا للوحدة األولى موزعة وفق 1٦( فقرة مثًلا فإنه من المتوقع أن يحتوي االمتحان على )٦0مثال: إذا كان االمتحان يتكون من ) •

( فقرات في مستوى المهارات 3مستوى الفهم والتطبيق وتوظيف المعلومات، و)( فقرات في ٦( فقرات في مستوى المعرفة، و)7) اآلتي:
 العقلية العليا.

www.awa2el.net



 األوزان النسبية للوحدات الدراسية                                                              

 فرع التعليم: الزراعي                       الخاصة()الدراسة المبحث: الصناعات الزراعية                                          

 الوزن النسبي الوحدة الدراسية الفصل الدراسي

ول
 األ

صل
الف

 

 %8 الوحدة األولى: األهمية االقتصادية للصناعات الغذائية
 %27 الوحدة الثانية: طرق حفظ األغذية

 %15 الوحدة الثالثة: صناعة العصائر والمياه الغازية والمربيات

ني
الثا

صل 
الف

 

 %7 الوحدة الرابعة: األهمية االقتصادية لصناعة األلبان
 %20 الوحدة الخامسة: الحليب السائل

 %23 الوحدة السادسة: تصنيع مشتقات الحليب
         

 (%20)العليا (، والقدرات العقلية %40)المعلومات الفهم والتطبيق وتوظيف  (،%40تتوزع األسئلة على مستويات القياس كاآلتي: المعرفة ) •

اآلتي: تقريًبا للوحدة األولى موزعة وفق  فقرات (5) فقرة مثالً، فإنه من المتوقع أن يحوي االمتحان على (60)مثال: إذا كان االمتحان يتكون من  •
في مستوى المهارات تقريًبا فقرة  (1)وتوظيف المعلومات، وهم والتطبيق في مستوى الفتقريًبا  ةفقر (2)في مستوى المعرفة، و تقريًبا  فقرة (2)

 العقلية العليا.

www.awa2el.net



 األوزان النسبية للوحدات الدراسية

 الزراعي التعليم:فرع                                                                 )الدراسة الخاصة(اإلنتاج الحيواني  المبحث:         

 الوزن النسبي الوحدة الدراسية الفصل الدراسي

ول
 األ

صل
الف

 

 %12 الوحدة األولى: فسيولوجيا التناسل 
 %7 الوحدة الثانية: انتاج الحليب

 %4 الوحدة الثالثة: التغذية والجهاز الهضمي 
 %7 الوحدة الرابعة: التسمين 

 %7 الوحدة الخامسة: لعمليات الفنية لقطيع االبقار واالغنام 
 %13 الوحدة السادسة: االمراض 

ني
الثا

صل 
الف

 

 %5 الوحدة الثانية: الجهاز التناسلي وتكوين البيضة 

 %7 الوحدة الثالثة: التفريخ 
 %6 الوحدة الرابعة: الحضانة 

 %13 الوحدة الخامسة: العمليات الفنية الالزمة لدجاج البيض 
 %6 الوحدة السادسة: العمليات الفنية الالزمة لدجاج اللحم 

 %13 الوحدة الثامنة: االمراض 
 (%20عقلية عليا ) (، قدرات%40الفهم والتطبيق وتوظيف المعلومات ) (،%40المعرفة ) كاآلتي:توزع األسئلة على مستويات القياس  •

تقريباا للوحدة األولى موزعة وفق  ات( فقر7( فقرة مثًلا فإنه من المتوقع أن يحتوي االمتحان على )٦0مثال: إذا كان االمتحان يتكون من ) •
( فقرة في مستوى المهارات العقلية 1في مستوى الفهم والتطبيق وتوظيف المعلومات، و) ات( فقر3في مستوى المعرفة، و) ات( فقر3اآلتي: )

 العليا.

www.awa2el.net


