األوزان النسبية للوحدات الدراسية
فرع التعليم :الزراعي

المبحث :اإلنتاج الحيواني
الوحدة الدراسية

الفصل الدراسي

الوزن النسبي

الفصل األول
الفصل الثاني

الوحدة األولى :فسيولوجيا التناسل

%14

الوحدة الثانية :انتاج الحليب

%10

الوحدة الثالثة :التغذية والجهاز الهضمي

%8

الوحدة الرابعة :التسمين

%9

الوحدة الخامسة :لعمليات الفنية لقطيع االبقار واالغنام

%9

الوحدة السادسة :االمراض

%15

الوحدة الثانية :الجهاز التناسلي وتكوين البيضة

%3

الوحدة الثالثة :التفريخ

%5

الوحدة الرابعة :الحضانة

%4

الوحدة الخامسة :العمليات الفنية الالزمة لدجاج البيض

%8

الوحدة السادسة :العمليات الفنية الالزمة لدجاج اللحم

%15

• تتوزع األسئلة على مستويات القياس كاآلتي :المعرفة ( ،)%40الفهم والتطبيق وتوظيف المعلومات ( ،)%40قدرات عقلية عليا ()%20
• مثال :إذا كان االمتحان يتكون من ( )40فقرة ا
مثًل فإنه من المتوقع أن يحتوي االمتحان على ( )6فقرات تقريباا للوحدة األولى موزعة وفق اآلتي:
( )3فقرات في مستوى المعرفة ،و( )2فقرة في مستوى الفهم والتطبيق وتوظيف المعلومات ،و( )1فقرة في مستوى المهارات العقلية العليا.

األوزان النسبية للوحدات الدراسية
فرع التعليم :الزراعي

المبحث :الصناعات الزراعية
الوحدة الدراسية

الفصل الدراسي

الوزن النسبي

الفصل األول
الفصل الثاني

الوحدة األولى :األهمية االقتصادية للصناعات الغذائية

%8

الوحدة الثانية :طرق حفظ األغذية

%36

الوحدة الثالثة :صناعة العصائر والمياه الغازية والمربيات

%21

الوحدة الرابعة :األهمية االقتصادية لصناعة األلبان

%6

الوحدة الخامسة :الحليب السائل

%14

الوحدة السادسة :تصنيع مشتقات الحليب

 -1صناعة الحليب (المبستر ،والمعقم)
 -2األلبان المتخمرة

%15

 -3صناعة منتجات دهن الحليب

• تتوزع األسئلة على مستويات القياس كاآلتي :المعرفة ( ،)%40الفهم والتطبيق وتوظيف المعلومات ( ،)%40والقدرات العقلية العليا ()%20
• مثال :إذا كان االمتحان يتكون من ( )40فقرة مثالً ،فإنه من المتوقع أن يحوي االمتحان على ( )3فقرات تقريبًا للوحدة األولى موزعة وفق اآلتي:
( )1فقرة تقريبًا في مستوى المعرفة ،و ( )1فقرة تقريبًا في مستوى الفهم والتطبيق وتوظيف المعلومات ،و ( )1فقرة تقريبًا في مستوى المهارات
العقلية العليا.

األوزان النسبية للوحدات الدراسية
المبحث :العلوم الحياتية

الفصل الدراسي

فرع التعليم :المسار المهني الشامل (الزراعي واالقتصاد المنزلي)

الوحدة الدراسية

الوزن النسبي

الفصل األول
الفصل الثاني

الوحدة األولى (فصل )1 :فصل وراثة الصفات

%35

الوحدة الثانية (فصل )1 :اإلحساس واالستجابة والتنظيم في جسم اإلنسان

%30

الوحدة الثانية (نقل الغازات وآلة عمل الكلية واالستجابة المناعية) من صفحة ()117 – 111

%20

الوحدة الثانية( :نقل الغازات وآلة عمل الكلية واالستجابة المناعية) من صفحة ()142 – 118

%15

• تتوزع األسئلة على مستويات القياس كاآلتي :المعرفة ( ،)%40الفهم والتطبيق وتوظيف المعلومات ( ،)%40قدرات عقلية عليا ()%20
• مثال :إذا كان االمتحان يتكون من ( )30فقرة ا
مثًل فإنه من المتوقع أن يحتوي االمتحان على ( )11فقرة تقريبا للوحدة األولى موزعة وفق
اآلتي )4( :فقرات في مستوى المعرفة )4( ،فقرات في مستوى الفهم والتطبيق وتوظيف المعلومات )3( ،فقرة في مستوى القدرات العقلية
العليا.

األوزان النسبية للوحدات الدراسية
المبحث :اإلنتاج النباتي

الفصل الثاني

الفصل األول

الفصل الدراسي

فرع التعليم :الزراعي
الوحدة الدراسية

الوزن النسبي

الوحدة األولى :البستنة الشجرية

%33

الوحدة الثانية :البستنة الخضرية

%32

الوحدة الثالثة :إنتاج المحاصيل الحقلية

%10

الوحدة الرابعة :إنتاج النباتات الطبية والعطرية

%10

الوحدة الخامسة :الوقاية النباتية
 -1الحشرات االقتصادية تصنيفها وصفاتها العامة
 -2المكافحة الكيميائية

%15

 -3المكافحة غير الكيميائية
 -4المكافحة المتكاملة
• تتوزع األسئلة على مستويات القياس كاآلتي :المعرفة ( ،)%40الفهم والتطبيق وتوظيف المعلومات ( ،)%40قدرات عقلية عليا ()%20
• مثال :إذا كان االمتحان يتكون من ( )٦0فقرة ا
مثًل فإنه من المتوقع أن يحتوي االمتحان على ( )20فقرة تقريباا للوحدة األولى موزعة وفق
اآلتي )8( :فقرات في مستوى المعرفة ،و( )8فقرات في مستوى الفهم والتطبيق وتوظيف المعلومات ،و( )4فقرات في مستوى المهارات
العقلية العليا.

األوزان النسبية للوحدات الدراسية
المبحث :الكيمياء (موضوعات مختارة)
الفصل الدراسي

الفرع :االقتصاد المنزلي والزراعي/المسار المهني الشامل
الوحدة الدراسية

الوزن النسبي

الفصل األول

الوحدة األولى :الحموض والقواعد

%40

الوحدة الثانية :التأكسد واالختزال والكيمياء الكهربائية

%25

الوحدة الثالثة :سرعة التفاعل الكيميائي والعوامل المؤثرة

الفصل الثاني

فيها :الفصل األول :سرعة التفاعل الكيميائي
الوحدة الثالثة :سرعة التفاعل الكيميائي والعوامل المؤثرة
فيها :الفصل الثاني :نظرية التصادم والعوامل المؤثرة في
سرعة التفاعل الكيميائي

%20

%15

• تتوزع األسئلة على مجاالت مستويات القياس كاآلتي :المعرفة والفهم ( ،)%40التطبيق وتوظيف المعلومات ( )%40وقدرات عقلية عليا (.)%20
• فإذا كان االمتحان يتكون من ( )60فقرة ً
مثل ،فإنه من المتوقع أن يحتوي االمتحان على ( )24فقرة تقري ًبا من الوحدة األولى موزعة وفق اآلتي:
( )10فقرة في مستوى المعرفة و( )10فقرة في مستوى التطبيق وتوظيف المعلومات و( )4فقرات في مستوى قدرات عقلية عليا.

