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 ه9333للعام الدراس ي  التحريرية زمن اختبارات املواد
 مدارس تحفيظ القرآن الكريم مدارس التعليم العام املادة املرحلة

ئية
تدا

الاب
 

 ساعة  ساعتان القرآن الكريم والدراسات إلاسالمية
 ساعة - التجويد

 ساعتان ساعتان اللغة العربية
 ساعة ساعة الدراسات الاجتماعية

 ساعتان ساعتان الرياضيات
 ساعة ونصف ساعة ونصف العلوم

 ساعة ونصف ساعة ونصف اللغة إلانجليزية
 

 مدارس تحفيظ القرآن الكريم التعليم العاممدارس  املادة املرحلة

طة
وس

املت
 

 ساعة ساعتان القرآن الكريم والدراسات إلاسالمية
 ساعة - التجويد

 ساعة ونصف ساعة ونصف اللغة العربية

 الدراسات الاجتماعية
 ألاول والثاني املتوسط  ساعة ونصف للصفين

 ساعة للصف الثالث املتوسط 
 ساعة 

 ساعتان ساعتان الرياضيات
 ساعة ونصف ساعة ونصف العلوم

 ساعة ونصف ساعة ونصف اللغة إلانجليزية
 ساعة  ساعة  املهارات الرقمية

 

 الزمن املقرر  السنة الدراسية املرحلة

وية 
لثان

ا
(

ام 
نظ

ات
سار

امل
) 

 السنة ألاولى املشتركة

 ساعتان ونصف 9 اللغة إلانجليزية
 ساعتان ونصف 9 الرياضيات

 ساعتان ونصف 9حيا   ألا 
 ساعتان ونصف 9الفيزيا   
 ساعتان ونصف 9الكيميا  

 ساعتان  علم البيئة
 ساعة 9 رقميةالتقنية ال

 السنة الثانية
 املسار العام 

 ساعتان ونصف 2 اللغة إلانجليزية
 ساعتان ونصف 2 الرياضيات
 ساعتان  2ألاحيا  
 ساعتان ونصف 2الفيزيا  
 ساعتان ونصف 2الكيميا  

 ساعة 2التقنية الرقمية 
 

 اململكة العربية السعودية
 التعليم وزارة 

 التعليم بمحافظة ينبعإدارة 
 قسم الاختبارات والقبول  -ية تعليمالشــؤون ال
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 الزمن املقرر  السنة الدراسية املرحلة

وية 
لثان

ا
(

ام 
نظ

ات
سار

امل
) 

 السنة الثانية 
 الشرعياملسار 

 ساعتان  2توحيد 
 ساعتان 2حيث 

 ساعتان ونصف علوم القرآن
 ساعتان ونصف دراسات لغوية

 ساعة  2و   9قرا ات 

 السنة الثانية 
 إدارة ألاعمال مسار

 ساعتان (2-9)و ( 9-9)صناعة القرار في ألاعمال  
 ساعتان ونصف ( 4 -9)صناعة القرار في ألاعمال  
 ساعتان ونصف مقدمة في ألاعمال

 ساعتان (9-9)إلادارة املالية 
 ساعتان ونصف (2-9)إلادارة املالية 

 ساعتان مبادئ الاقتصاد

 السنة الثانية 
 الحاسب والهندسة علوم  مسار

 ساعتان ونصف الهندسة
 ساعة علم البيانات 
 ساعة (9)انترنت ألاشيا  

 السنة الثانية 
 الصحة الحياة مسار

 ساعتان ونصف (9-9)مبادئ العلوم الصحية 
 ساعتان (2-9)مبادئ العلوم الصحية 

 

 

 

 

 :شفوية والعملية هيخالل فترة الاختبارات الالتي يجرى اختبارها التحريري ( الجانبينذات )املواد 
 املرحلة الابتدائية

 (مدارس تحفيظ القرآن الكريم فقط)
 القرآن الكريم والدراسات إلاسالمية

 املرحلة املتوسطة
 (مدارس التعليم العام و مدارس التحفيظ) 

 املهارات الرقمية

 املرحلة املتوسطة
 (مدارس تحفيظ القرآن الكريم فقط)

 القرآن الكريم والدراسات إلاسالمية

 القرا ات   - انترنت ألاشيا    -علم البيانات    -التقنية الرقمية  (نظام املسارات)املرحلة الثانوية 
 القرا ات   -البحث ومصادر املعلومات    -الحاسب  (نظام املقررات)املرحلة الثانوية 

 


