
 

 

 

 زمن إجابة املواد الدراسية للنظام الفصلي للمرحلة الثانوية
 

 املهارات اإلدارية املهارات التطبيقية الرتبية االسرية و الصحية القران الكريم مواد دراسية يتم تقوميها باتباع التقويم املستمر

 2مهارات البحث و مصادر املعلومات  احلاسب وتقنية املعلومات القراءات ين الليين يسبقان االختباراتريسبوي ن األخاألمواد دراسية ينتهي تقوميها خالل 
 

 زمن االختبار سايتان (2املادة )يدد احلصص/

 توحيد

1  ،4 

 فقه

1  ،6 

 التفسري

1  ،4 

 حديث

1  ،4 

 يلو القران

1 ، 2 

للتحفيظ 

 فقط

 القران

و التواصل 

 اللغوي

1  ،2 

النحو 

 والصرف

1 

للتحفيظ 

 فقط

 األدب العربي

1 

للتحفيظ 

 فقط

الدراسات  

االجتمايية 

 والوطنية

3  ،4 

للتحفيظ 

 فقط

 الكيمياء

1  ،2 

 الفيزياء

1  ،2 

 االحياء

1  ،2 

 يلم االرض

1 

 

 زمن االختبار سايتان و نصف (3املادة )يدد احلصص/

 4،  3،  2،  1الدراسات االجتمايية و الوطنية  2،  1النحو والصرف  4،  3اللغة العربية   3،  2فقه 
 

 زمن االختبار ساية ونصف (1املادة )يدد احلصص/

 1مهارات البحث و مصادر املعلومات 
 

 زمن االختبار ثالث سايات فما فوق( 4املادة )يدد احلصص/

 التفسري

 2 

 التفسري

 2  

للتحفيظ 

 فقط

 التوحيد

 2 

 احلديث 

2 

اللغة 

 العربية

 1  ،2 

األدب 

 العربي

 1 

البالغة و 

 النقد

 1  ،2 

اللغة 

 االجنليزية

 1  ،2  ،3  ،4 

 الكيمياء

 3  ،4 

 الفيزياء

 االحياء 4،  3 

 3  ،4 

الرياضيات 

1  ،2  ،3  ،4  ،

7 

 العلوم

 اإلدارية

1  ،2 

 التاريخ

و الرتبية 

 الوطنية

1 

اجلغرافيا و 

الرتبية 

 الوطنية

1 

 مع حتيات إدارة االختبارات و القبول/بنات



 

 

 

 ةاملنتسب ةاختبارات الطالب
 

 وقت التنفيي آلية االختبار املادة

 درجة 100اختبار شفوي من  القرآن الكريم
خالل اسبوي ن األخريين الليين يسبقان االختبارات 

 الفصل الدراسيالتحريرية لنهاية 

 املهارات التطبيقية

 درجة موزية كالتالي : 100يقدم مشروع ختامي لكل وحدة تطبيقية وتتم املناقشة من 

 درجة 70تقييم املشروع 

 درجة 30مناقشة املشروع واالستيعاب والفهم 

 درجة 100ثم حتسب الدرجة النهائية جمموع مجيع الوحدات يدد الوحدات وتدخل يف نظام نور من 

 املشاريع خالل الفصل الدراسي إىل نهايتهيكون تسليم 

 احلاسب وتقنية املعلومات

لتدخل يف نظام  2 ×درجة ثم تطبق النسبة الشرطية ثم حتول الدرجة بضربها  30يملي  اختبار

 درجة 60نور من 

لتدخل يف  2× درجة ثم تطبق النسبة الشرطية ثم حتول الدرجة بضربها  20نظري من  اختبار

 درجة 40نظام نور من 

 سواًء العملي أو النظري الطالبات املنتظماتمع 

 الرتبية األسرية والصحية

 درجة 30اختبار نظري 

 درجة 50ر يملي /املشروع اخلتامي اختبا 

درجة 20هم مناقشة املشروع واالستيعاب والف 

االختبار نظري خالل االسبوي ن األخريين الليين 

يسبقان االختبارات من الفصل الدراسي ويكون تسليم 

املشاريع خالل الشهر األخري من الفصل الدراسي إىل 

 نهايته

 (6،  5،  4،  3،  2،  1اللغة العربية )

 (4،  3،  2،  1والقراءة والتواصل اللغوي )

درجة من جزئ ن حتريري وشفوي وفقًا لطبيعة  100مجيع الوحدات من  اختبار جتميعي يلى

 اختبار كل وحدة من وحدات الكتاب املقرر
 للطالبات املنتظماتمع االختبار النظري 

العلوم الطبيعية )األحياء ، الكيمياء ، 

 الفيزياء ، يلم األرض(

 درجة 90اختبار نظري 

 درجات 10اختبار يملي 
 سواء العملي أو النظري املنتظماتالطالبات مع 



 

 

 

 يتبع..

 

 وقت التنفيي آلية االختبار املادة

 اللغة االجنليزية
 درجة وال ُيقوم الطالب شفهيًا وتعادل درجته املكتسبة كالتالي : 40اختبار نظري 

 درجة 100ثم تدخل يف نظام نور من  40( ÷  100× )درجة الطالب يف االختبار النهائي 
 للطالبات املنتظماتمع االختبار النظري 

 2مهارات البحث ومصادر املعلومات 

 درجة  40اختبار نظري 

  درجة( 20درجة + الفهم واالستيعاب واملناقشة  40)تقديم حبث يلمي 

 درجة 100نور من جتمع وتدخل يف نظام 

خالل اسبوي ن األخريين الليين يسبقان االختبارات 

 التحريرية لنهاية الفصل الدراسي

 املهارات اإلدارية

 درجة  30اختبار نظري 

 درجة 50اختبار يملي / املشروع اخلتامي 

 درجة 20مناقشة املشروع واالستيعاب والفهم 

االختبارات خالل اسبوي ن األخريين الليين يسبقان 

 التحريرية لنهاية الفصل الدراسي

 2،  1مهارات البحث ومصادر املعلومات 

 درجة كالتالي : 100اختبار نظري 

 2× درجة ثم تضرب الدرجة  50خيترب الطالب نظري من 

 درجة 100ثم تدخل يف نظام نور من 

 للطالبات املنتظماتمع االختبار النظري 

 الرياضيات

 الدراسات االجتمايية والوطنية

العلوم الشريية )التفسري ، التوحيد ، 

 الفقه ، احلديث ، يلوم القرآن(

 املهارات النفسية واالجتمايية

 (4،  3،  2،  1يلوم إدارية )

 (4،  3،  2،  1النحو والصرف )

 (2،  1األدب العربي )

 (2،  1البالغة والنقد )

 مع حتيات إدارة االختبارات و القبول/بنات
 


