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 ادازٚ التعمٗي مبحافظٛ اجملىعٛ

   ٔالقبٕه التقٕٖي قطي/  التعمٗىٗٛ الشؤُٔ
 

ًْ التحصٗن الدزاض٘ لمطالب يف الصفني األٔه ٔالجاٌ٘ االبتداٟ٘ تقٕميًا وطتىسًا وعتىدًا عمٜ وطتٕٖات األداٞ اليت  1 أواًل : ــ  ُٖقٕ
 تتضىَ ثالخ وطتٕٖات لإلتقاُ ٔوطتٕٝ ٔاحد لعدً االتقاُ .

 تسصد ٌتاٟر الطالب وستني فصمًٗا وٕثقٛ بشٕاِد ٔأدلٛ عمٜ وطتٕآ الدزاض٘ .ــ  2
%( وَ وعاٖري كن وادٚ عمٜ أحد وطتٕٖات اإلتقاُ الجالثٛ ، عمٜ أُ تكُٕ مجٗع 55ــ ٍُٖقن الطالب لمصف الرٙ ٖمْٗ إذا أتقَ ) 3

 وعاٖري احلد األدٌٜ وَ ضىٍّا .
 دزضٛ مبتابعٛ وطتٕٝ تقٕٖي الطالب وَ بداٖٛ العاً الدزاض٘ إىل ٌّاٖتْ .ــ تقًٕ جلٍٛ التٕدْٗ ٔاإلزشاد يف امل 4
صٔد وعمي املادٚ إدازٚ املدزضٛ ٔاملسشد الطالب٘ ٔٔل٘ أوس الطالب بٍطخ وَ تقازٖس التقٕٖي تتضىَ تقدٖسات كىٗٛ ، ٔكٗفٗٛ ، ــ ُٖ 5

 ٔوسٟٗاتْ بصفٛ دٔزٖٛ .
 : اآلتٕ دس تكْميًا مطتنسًا ّختامًٔا ّفل ْف مً الثالث االبتداٜٕ ّحيٙ الطاـــــــــــــطالب يف الصفْو التحصٔل الدزاضٕ للـــــــــــُٓك ثانيًا :

ٖقًٕ أداٞ الطالب تقٕميًا وطتىسًا ٔختاوًٗا يف وٕاد العمًٕ الشسعٗٛ )التٕحٗد ، الفقْ ٔالطمٕك ،احلدٖح ٔالطريٚ ( ٔالمغٛ العسبٗٛ  1ــ  2
 . ، ٔالسٖاضٗات ، ٔالعمًٕ ،ٔالدزاضات االدتىاعٗٛ ٔالٕطٍٗٛ

 ناآلتٕ :( دزج٘ 100دلنْع الدزجات  ىَآ٘ العاو )
 ٖح ٔالطريٚ ، ٔالسٖاضٗات ، ٔالعمًٕ ،ٔالدزاضات االدتىاعٗٛ ٔالٕطٍٗٛالتٕحٗد ، الفقْ ٔالطمٕك ،احلد

 اجملنْع
 الفصل الدزاضٕ الثاىٕ الفصل الدزاضٕ األّل

 ( مخطُٕ دزد50ٛ) ( مخطُٕ دزد50ٛ)

 تكْٓه بأدّات تكْٓه متيْع٘
اختبازات 

 قصريٗ
اختباز 
 ختامٕ

 تكْٓه بأدّات تكْٓه متيْع٘
اختبازات 

 قصريٗ
اختباز 
 ختامٕ

مَنات 
 أدأٜ٘*

مصازن٘ 
 صفٔ٘**

ّاجبات 
 ميصلٔ٘***

10 
 دزجات

30 
 دزج٘

مَنات 
 أدأٜ٘*

مصازن٘ 
 صفٔ٘**

ّاجبات 
 ميصلٔ٘***

10 
 دزجات

30 
 دزج٘

100 
 دزدٛ

4 3 3 4 3 3 
ملف األعنال ، املصسّعات ، التطبٔكات  تصنل املَنات األدأٜ٘ ) األىصط٘ ، االضتكصاٛ ، اخلساٜط املفأٍنٔ٘ ّالرٍئ٘ ، التطبٔكات العنلٔ٘ ،*

 احلكلٔ٘ ، الصٓازات املٔداىٔ٘ ... ( حطب طبٔع٘ املادٗ الدزاضٔ٘ .

حطب طبٔع٘ املادٗ  ...(** تصنل املصازن٘ الصفٔ٘ ) التفاعل داخل الصف ، اضتخداو مصادز التعله ، احضاز الهتب ، التدزٓبات الصفٔ٘  
 الدزاضٔ٘ .

 الدزاضٔ٘ .حطب طبٔع٘ املادٗ *** تصنل الْاجبات امليصلٔ٘ ) املطْٓات ، التدزٓبات ّاملطاٜل امليصلٔ٘ ،أضٝل٘ التكْٓه يف نتاب الطالب ...(                
تْشع دزجات تكْٓه الطالب يف مادٗ اللغ٘ العسبٔ٘ للنسحل٘ االبتدأٜ٘ مً الصف الثالث اىل الصف الطادس االبتداٜٕ ّاملسحل٘  2ـــ  2
 ٍـ.20/3/1441(  ّتازٓخ 1042تْضط٘ ننا ّزد بالتعنٔه زقه)امل

تٗٛ : القسآُ الكسٖي ، التذٕٖد ، المغٛ اإلجنمٗصٖٛ ، الرتبٗٛ ٖقًٕ أداٞ الطالب تقٕميًا وطتىسًا ٔفقًا ملطتٕٖات األداٞ يف املٕاد اآل ثالثًا :
 .الفٍٗٛ ، الرتبٗٛ البدٌٗٛ ، ٔالرتبٗٛ األضسٖٛ 

تعدٓالت الٜح٘ تكْٓه الطالب علٙ طالب الرتبٔ٘ اخلاص٘ امللتحكني يف املعاٍد ّالربامج املطتكل٘ ) العْم الطنعٕ ، طبل ت : رابعًا
ّالعْم البصسٖ ، ّالرناٛ احلدٖ ) ٓطري التعلٔنٕ( (ّنرلو الطالب املطتفٔدًٓ مً بسامج الرتبٔ٘ اخلاص٘ ّاملدزجني ضنً 

طنع ّعْٔب اليطل ، ّضعاف البصس ، ّالتْحد فٝ٘ الدمج الهلٕ ، ّفسط احلسن٘ ، ّتصتت طالب التعلٔه العاو يف املدزض٘ ) ضعاف ال
التيظٔنٕ للرتبٔ٘ اخلاص٘  لٔلاالىتباِ ، ّصعْبات التعله ( مع تطبٔل الضْابط اخلاص٘ لتكْٓه ٍرِ الفٝات ّفكًا ملا ّزد يف الد

 ٍـ1430/ 1/ 2ّتازٓخ   3024204الصادز بالكساز زقه   
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% ( 15جلنٔع املْاد شسٓط٘ حصْلُ علٙ ىطب٘ ) دزج٘  30دزج٘ اليَآ٘ الصغسٚ لطالب الرناٛ احلدٖ ) ٓطري التعلٔنٕ(  :خامسًا
 مً دزج٘ اختباز ىَآ٘ الفصل الدزاضٕ الثاىٕ .

االبتدأٜ٘ لتعلٔه الهباز ل تعدٓالت الٜح٘ الطالب علٙ طالب التعلٔه املطتنس ّذلو بدًٛا مً الطي٘ الثاىٔ٘ للنسحل٘ ــــتطب : سادسًا
 ) ذلْ األمٔ٘ (

وٕاد العمًٕ الشسعٗٛ )التٕحٗد ، تدخل دزجات الفرتٗ األّىل للفصل الدزاضٕ األّل ٍرا العاو يف ىظاو ىْز مً قبل معلنٕ  :سابعًا
، ّفكًا ليتاٜج أدّات  ٍٗٛالفقْ ٔالطمٕك ،احلدٖح ٔالطريٚ ( ٔالمغٛ العسبٗٛ ، ٔالسٖاضٗات ، ٔالعمًٕ ،ٔالدزاضات االدتىاعٗٛ ٔالٕط

 التكْٓه املطتنس اليت طبكَا املعله خالل تلو الفرتٗ .
مدٗ اختبازات ىَآ٘ الفصل الدزاضٕ مخط٘ أٓاو فكط لطالب املسحل٘ االبتدأٜ٘ ّال تكل عً ذلو ، ّتهٌْ متصامي٘ مع : ثامنًا

 اختبازات املسحلتني املتْضط٘ ّالثاىْٓ٘ .

يف دلٔل ىظه ّإجساٛات االختبازات يف التعلٔه العاو مً تعلٔنات ختص ضْابط االختبازات التحسٓسٓ٘  ّزد ٓطبل مجٔع ما : تاسعًا
 التالٔ٘ :اللْاٜح ّاألدل٘  وّالصفَٔ٘ علٙ املسحل٘ االبتدأٜ٘ ، ّنرل

  https://cutt.us/qbfVX رابط اللوائح و األدلة
 املرنسٗ التفطريٓ٘ ّالكْاعد التيفٔرٓ٘ لالٜح٘ طالبالٜح٘ تكْٓه ال

  
 الدلٔل االجساٜٕ ملدازس التعلٔه العاو دلٔل ىظه ّإجساٛات االختبازات

  
دلٔل تكدٓه اخلدمات التعلٔنٔ٘ للطالب امليْمني يف مسانص 

 األّزاو ّاملطتصفٔات
 الدلٔل التيظٔنٕ للرتبٔ٘ اخلاص٘

  
 الثاىْٖ ىظاو املكسزات االصداز األّلدلٔل التعلٔه 

 
 اعتناد العنل بتكٔٔه أعنال االختبازات ّفل االضتنازات املسفك٘ . : عاشرًا

https://cutt.us/qbfVX
https://cutt.us/qbfVX
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 التعلينية الشؤون
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 استمارة تقويم مزحلة التهيئة واالستعداد لتنفيذ االختبارات التحزيزية
 

 قبل موعد االختبازات التخسيسيةاملطلوب تيفيرها   ( املواو1
 املستوى العاو للتيفير

 مل ييفر ىفـــر ملخوظات

    بايًجإوايطايبات  باليًط َتابعة توفري املكاعد
    س وصياْتٗا وتوفري وزم ايتصويس واحلرب َتابعة تصويد املدزضة بآالت ايتصوي

إعداد ًَف خاص باالختبازات واالجتُاع باهليئة ايتعًيُية واالدازية ) الئخة تكويِ ايطايب , 
تعًيُات إعداد االضئًة , تعًيُات ايتصخيح واملساجعة , تعًيُات ايسصد واضتدساج ايٓتائج 

 بايعًِ(, َٗاّ أعطاء ايًجإ املػهًة َع اخر ايتواقيع 

   

تػهيٌ جلإ االختبازات ايفسعية وأعطائٗا وتوشيع املٗاّ فيُا بيِٓٗ وفكًا يًُٓوذج 
 يف ايدييٌ االجسائي ملدازع ايتعًيِ ايعاّ (01-00-)و.ت.ع.ٕ

   

    جلٓة ايتخهِ وايطبط ويسأضٗا ونيٌ ايػؤوٕ املدزضية وعطوية عدد َٔ املعًُني
    ونيٌ غؤوٕ ايطالب وعطوية عدد َٔ املعًُنيجلٓة اإلغساف واملالحظة ويسأضٗا 
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 قبل موعد االختبازات التخسيسيةاملطلوب تيفيرها املواو  

  املستوى العاو للتيفير
 مل ييفر ىفـــر ملخوظات

    جلٓة ايتصخيح واملساجعة ويسأضٗا ونيٌ ايػؤوٕ ايتعًيُية وعطوية عدد َٔ املعًُني
سأضٗا ونيٌ ايػؤوٕ ايتعًيُية وعطوية عدد َٔ جلٓة ايسصد وإخساج ايٓتائج وي

 املعًُني
   

    بوضع األضئًة وَتابعة تطًيُٗا قبٌ بدء االختبازات واملعًُات توجي٘ املعًُني
ايتأند َٔ اْٗاء نٌ َعًِ/ة يًُٓاٖج املكسزة قبٌ بداية االختبازات ايٓٗائية يًفصٌ 

 ايدزاضي وأخر توقيعِٗ عًى ذيو
   

اٍ ايدزجات ايٓٗائية ملواد ايتكويِ املطتُس ونريو دزجات أعُاٍ ايتأند َٔ إدخ
دزجات و ,  بايتٓطيل َع ونيٌ غؤوٕ ايطالب وايطايبات ايطٓة جلُيع ايطالب

 يًُسحًة املتوضطة ةايطًوى واملواظب

   

ويساعى في٘ عدد األياّ حطب جدوٍ االختبازات مبػازنة ايطالب وايطايبات إعداد 
 َٔ وشازة ايتعًيِ ايتعًيُات ايصادزة

   

قبٌ بداية االختبازات وايطايبات تصويس جداوٍ االختبازات وتوشيعٗا عًى ايطالب 
 وايطايبات بوقت َٓاضب وايتأند َٔ وصوٍ تعًيُات االختبازات يهٌ ايطالب

   

تصويس أضئًة االختباز وتطًيُٗا يونيٌ ايػؤوٕ ايتعًيُية حلفظٗا يف املهإ 
 املدصص هلا
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 قبل موعد االختبازات التخسيسيةاملطلوب تيفيرها واو امل
  راملستوى العاو للتيفي

 مل ييفر ىفـــر ملخوظات
    يف نٌ جلٓة وحتديد غسف ايًجإوايطايبات حتديد عدد ايطالب 

    يهٌ جلٓة ) نػوف املٓاداة (  طباعة ايكوائِ بأمساء ايطالب وايطايبات 
عطب ْظاّ ايتطًطٌ املعُوٍ ب٘ وايطايبات  اوالت ايطالب تجبيت أزقاّ اجلًوع عًى ط

 يف املدزضة
   

    ايتأند َٔ اضتبعاد مجيع ايوضائٌ ايتعًيُية ونٌ َا يتعًل باملواد ايدزاضية
    تجبيت ايًوحات اإلزغادية يًدالية عًى َكاز ايًجإ

وأزقاّ  ت الختبازات ونػوف بأمساء ايطالب  وايطايباتصويد نٌ جلٓة ظداوٍ ا
 جًوضِٗ

   

    واإلغساف اييوَياخلاصة باملالحظني واملالحظات  إعداد اجلداوٍ
اييوَي خالٍ فرتة االختبازات َع حتديد  إعداد جدوٍ املٓاوبة يًُوظفني واملوظفات

 تعًيُات املٓاوبة 
   

    حتديد َهإ حفظ أوزام اإلجابة بعد زصدٖا 
    وحفظٗا ٔ املعًُني واملعًُات ئًة املواد ومناذجٗا َاضتالّ أض

    توفري اإلضعافات األويية وتٗيئة املهإ املٓاضب يًخاالت ايطازئة 
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 تعلينات إعداد وحفظ األسئلة ومناذج إجاباتوا( 2
 املستوى العاو للتيفير

 ًَخوظات
 مل ييفر ىفـــر

    دييٌ ْظِ واجساءات االختبازاتايتكيد بتعًيُات االختبازات بػإٔ إعداد األضئًة ايوازدة يف 
    االيتصاّ بإعداد األضئًة وفل جداوٍ املواصفات وقوائِ األٖداف ايتدزيطية وايُٓاذج اإلزغادية

    إعداد مناذج األضئًة وإجاباتٗا  )وفل دييٌ ْظِ وإجساءات  االختبازات( 
ة بسأع ايصفخة و نتابة عبازة االٖتُاّ بوزقة األضئًة َٔ حيح اإلخساج وتٓظيِ ايبياْات اخلاص

 يتبع يف ْٗاية نٌ صفخة وتسقيِ أوزام األضئًة ونتابة عبازة اْتٗت بعد ايطؤاٍ األخري
   

    طباعتٗا باحلاضب اآليي  بػهٌ واضح وَٓطل وَٓظِ
    صياغتٗا بًػة فصخى ضًيُة خايية َٔ األخطاء ) اإلَالئية , ايٓخوية  (

وضوحٗا وخًوٖا َٔ ايًبظ وايػُوض وتٓوعٗا بني املكاٍ واملوضوعي وفكا ملا وزد يف  دييٌ ْظِ 
    واجساءات االختبازات

إٔ تهوٕ غاًَة جلُيع جواْب ايتعًِ وملطتويات  ايتفهري ايطتة , وغاًَة ألجصاء املكسز ايدزاضي 
 ًى ايطابكةواالبتعاد عٔ األضئًة املسنبة  اييت تبين اإلجابة ايالحكة ع

   

تدزجٗا َٔ ايطٌٗ إىل ايصعب وتٓاضب َطتوى ايطايبات وتساعي ايفسوم ايفسدية وإٔ تهوٕ َالئُة 
 يًصَٔ املدصص هلا

   

    إعداد مناذج اإلجابات يألضئًة بدقة َع تدوئ مجيع اإلجابات احملتًُة



 
            

 
 
 
 

 
 

 
 السعودية العسبية املنلكة

 التعليه  وشازة
 مبخافظة اجملنعة عليهالت إدازة

 التعلينية الشؤون
 والقبول التقويه قسه

  
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 اباتواتابع ـــ تعلينات إعداد وحفظ األسئلة ومناذج إج
 املستوى العاو للتيفير

 ملخوظات
 مل ييفر ىفـــر

ايدزجة املدصصة يًطؤاٍ و أُٖيت٘ حتديد ايدزجات ايفعًية يهٌ ْكطة أو جصء َع َٓاضبة  
 وايتٓاضب يف توشيع دزجات األضئًة

   

بٓص ايُٓوذج وإمنا يهتفى بتعبريٖا وايطايبة  تدوئ َالحظة يًُصخخات بعدّ َطايبة ايطايب
 يداٍ عًى املعٓىا

   

    تدوئ ايدزجات بًوٕ َػايس عًى فكسات مناذج األضئًة
    ايطسية ايتاَة يألضئًة ومناذجٗا يهٌ َٔ اطًع عهِ عًُ٘ عًيٗا

    اضتالّ أضئًة املواد ومناذجٗا َٔ َعداتٗا وحفظٗا يف اخلصْة املدصصة هلا



 
            

 
 
 
 

 
 

 
 السعودية العسبية املنلكة

 التعليه  وشازة
 مبخافظة اجملنعة عليهالت إدازة

 التعلينية الشؤون
 والقبول التقويه قسه

  
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 تظسيفوا وحفظوا(  تعلينات تصويس األسئلة و 3
 املستوى العاو للتيفير

 ملخوظات
 مل ييفر ىفـــر

ويتوافل َع جدوٍ  واملعًُاتتصُيِ جدوٍ شَين يٓظِ تصويس األضئًة يًُعًُني 
 االختبازات

   

    األضئًة مبوعد ايتصويس قبٌ املوعد بوقت ناف واملعًُاتتبًيؼ  املعًُني 
يف نٌ جلٓة َع تدبيظ أوزام األضئًة  ايباتوايطتصويس األضئًة وفل أعداد ايطالب 

 إذا بًػت أنجس َٔ وزقة ايتأند َٔ انتُاٍ ووضوح أوزام األضئًة
   

وضع أوزام أضئًة نٌ جلٓة يف ايظسف املعد يريو َع ايتأند َٔ انتُاٍ ايبياْات 
 املطًوبة عًى ايظسف

   

    وٍ /ة  باالضتالّتطًيِ ايظسف َكفال يًُطؤوٍ / ة عٔ االضتالّ  َع توقيع املطؤ
    عطاء املهًفني  يػسفة ايتصويسدخوٍ غري األَٓع 

    عدّ تصويس َادتني يف إٓ َعا
ايتأند قبٌ َػادزة غسفة ايتصويس َٔ خًوٖا َٔ أي أوزام خاصة باألضئًة واإلجابة 

 تسنٗا يف آية ايتصويس أو
   

جدوٍ االختبازات َٔ قبٌ حفظ أظسف األضئًة يف اخلصْة املعدة يريو وتستيبٗا وفل 
 املطؤوٍ /ة عٔ ذيو

   



 
            

 
 
 
 

 
 

 
 السعودية العسبية املنلكة

 التعليه  وشازة
 مبخافظة اجملنعة عليهالت إدازة

 التعلينية الشؤون
 والقبول التقويه قسه

  
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 (  َعايري إعداد جداوٍ االختبازات4
 املطتوى ايعاّ يًتٓفير

 ًَخوظات
 مل يٓفر ْفـــر

  َع أفطٌ األضاييب ايرتبويةى غاُجداوٍ االختبازات بعٓاية تاَة  تتوضع 
  تيف وضع جداوٍ االختبازاوايطايبات َػازنة ايطالب 

اإلعالٕ عٔ جداوٍ االختبازات قبٌ بدء االختبازات بوقت ناف بوضع صوز َٓ٘ يف أَانٔ 
 بازشة وَتعددة باملدزضة

  

  َع اخر تواقيعِٗ عًى االضتالّوايطايبات  توشيع جداوٍ االختبازات عًى مجيع  ايطالب
  تٓطيل املواد يف اجلداوٍ َٔ حيح ايطٗوية وايصعوبة

  اجلدوٍ أنجس َٔ َادتني حتسيسيتني يف اييوّ ايواحدال حيتوي 
 ذوات االحتياجات اخلاصة يف أنجس َٔ َادة حتسيسيةوايطايبات  ال خيترب  ايطالب 

 يف اييوّ  ايواحد
 

حتديد ايصَٔ املدصص الختباز نٌ َادة بدقة وفكا ملا وزد يف دييٌ ْظِ وإجساءات 
 االختبازات

 

 يًُسحًة االبتدائية مخطة أياّ فكط:  يام االختباراتعدد أ
  ياّ يًٓظاّ ايفصًييٓظاّ املكسزات وضبعة أ مخطة أياّ عٔ يًُسحًة املتوضطة وايجاْوية  ال تكٌ   

يف اجلدوٍ  وتصويد ويي األَس بٓطدة َٔ شَٔ وايطايبات حتديد شَٔ اخلسوج يًطالب 
 اخلسوج أثٓاء فرتة االختبازات

 



 

 

 التعليهوزارة 
 التعليه مبحافظة اجملنعة إدارة

 الشؤون التعلينية
 قسه االختبارات و القبول

 

• 
ية

سم
 

ح
ال

ص
ال

 • 

 (1جدول رقه )
 155إىل  05من  االنتساب الكلي طالب وطالباتسله حتويل درجات 

  للنرحلة الثانوية

• 
ح

صال
 ال

ية
سم

 

 

 التحويل الدرجة التحويل الدرجة التحويل الدرجة التحويل الدرجة التحويل الدرجة التحويل الدرجة التحويل الدرجة
52.0 520 52.0 5.20 5.2.0 5.20 .22.0 2520 5.2.0 .220 252.0 5520 252.0 5.20 

520 5 520 51 5.20 55 .220 25 5.20 .0 2520 55 2520 51 

5210 520 5210 5120 5..10 5520 .2210 2520 5.210 .020 25210 5520 25210 5120 

5 . 5 55 51 52 .0 05 55 .. 25 5. 25 55 

52.0 .20 52.0 5520 512.0 5220 .02.0 0520 552.0 ..20 252.0 5.20 252.0 5520 

520 5 520 55 5120 50 .020 05 5520 .1 2520 55 2520 55 

5210 520 5210 5520 51210 5020 .0.10 0520 55210 .120 25210 5520 25210 5520 

. 2 55 .5 55 5. .. 0. 52 .5 2. 52 05 555 

.2.0 220 552.0 .520 552.0 5.20 ..2.0 0.20 522.0 .520 2.2.0 5220   

.20 0 5520 .5 5520 51 ..20 05 5220 .5 2.20 50   

.210 020 55210 .520 55210 5120 ..210 0520 52210 .520 2..10 5020   

5 . 55 .. 55 55 .1 02 50 15 25 5.   

52.0 .20 552.0 ..20 552.0 5520 .12.0 0220 502.0 1520 252.0 5.20   

520 1 5520 .5 5520 55 .120 00 5020 15 2520 51   

5210 120 55210 .520 55210 5520 .1210 0020 50210 1520 25210 5120   

2 5 5. .2 .5 25 .5 0. 5. 1. 22 55   

22.0 520 5.2.0 .220 .52.0 2520 .52.0 0.20 5.2.0 1.20 222.0 5520   

220 5 5.20 .0 .520 25 .520 01 5.20 15 2220 55   

2210 520 5.210 .020 .5210 2520 .5210 0120 5.210 1520 22210 5520   

0 55 55 .. .5 2. .5 05 51 12 20 55   

02.0 5520 552.0 ..20 .5..0 2.20 .52.0 0520 512.0 1220 202.0 5520   

020 55 5520 .1 .520 25 .520 05 5120 10 2020 55   

0210 5520 55210 .120 .5210 2520 .5210 0520 51210 1020 20210 5520   

. 5. 52 .5 .. 22 55 .5 55 1. 2. 5.   

.2.0 5.20 522.0 .520 ..2.0 2220 552.0 .520 552.0 1.20 2.2.0 5.20   

.20 55 5220 .5 ..20 20 5520 .5 5520 11 2.20 55   

.210 5520 52210 .520 ..210 2020 55210 .520 55210 1120 2.210 5520   

1 52 50 55 .5 2. 55 .. 55 15 21 52   

12.0 5220 502.0 5520 .52.0 2.20 552.0 ..20 552.0 1520 212.0 5220   

120 50 5020 55 .520 21 5520 .5 5520 15 2120 50   

1210 5020 50210 5520 .5210 2120 55210 .520 55210 1520 21210 5020   

5 5. 5. 5. .2 25 5. .2 25 55 25 5.   

في  انمنتسبيهيستخذم هذا انجذول نتحويم درجات 
 05انمواد انتي يكون اختبارها انتحزيزي مه 



  

 

 ( 022وسارة الرتبية و التعليه ) 
 إدارة الرتبية و التعليه مبحافظة اجملنعة

 الشؤوٌ التعلينية
 قضه االختبارات و الكبول

 

• 
ية

سم
 

ح
ال

ص
ال

 • 

• 
ح

صال
 ال

ية
سم

 

 امليتضبنيتحويل درجات دو ٍذا اجلدول ليضتخ
يف مواد العلوو الطبيعية ثه تضاف الدرجة 

 ( يف اجلاىب العلني02املكتضبة مً )
 

 التحويل الدرجة التحويل الدرجة التحويل الدرجة التحويل الدرجة التحويل الدرجة التحويل الدرجة التحويل الدرجة
2200 2200 0222 05202 00210 00222 01202 53252 05200 00250 03222 00200 52210 12203 
2202 0205 0200 02220 00222 01222 01210 53232 05202 00222 03200 00220 50222 12210 
2210 0203 0202 02205 00200 01200 02222 2202 05210 05222 03202 00252 50200 13250 
0222 0200 0210 00203 00202 02205 02200 20220 02222 02222 03210 00232 50202 13222 
0200 0220 1222 00210 00210 02203 02202 20205 02200 02200 52222 01202 50210 22222 
0202 5252 1200 00250 05222 03200 02210 20203 02202 00205 52200 02220 50222 20222 
0210 5232 1202 00222 05200 03220 03222 20210 02210 00203 52202 02205 50200 20200 
0222 2202 1210 01222 05202 52252 03200 25250 00222 00200 52210 03203 50202 20205 
0200 0220 2222 02222 05210 52232 03202 52222 00200 00220 50222 03210 50210 20203 
0202 0205 2200 02200 02222 50202 03210 22222 00202 01252 50200 12250 51222 25200 
0210 0203 2202 03205 02200 50220 02222 20222 00210 01232 50202 12222 51200 25220 
5222 0210 2210 03203 02202 50205 02200 20200 00222 02202 50210 10222 51202 22252 
5200 1250 3222 02200 02210 55203 02202 20205 00200 03220 50222 10222 51210 22232 
5202 1222 3200 02220 00222 55210 02210 20203 00202 03205 50200 10200 52222 20202 
5210 2222 3202 00252 00200 52250 00222 21200 00210 02203 50202 15205 52200 20220 
2222 3222 3210 00232 00202 52222 00200 21220 01222 02210 50210 15203 52202 20205 
2200 3200 02222 00202 00210 50222 00202 22252 01200 00250 55222 12200 52210 21203 
2202 02205 02200 05220 00222 50222 00210 22232 01202 00222 55200 12220 53222 21210 
2210 02203 02202 05205 00200 50200 00222 23202 01210 00222 55202 10252 53200 22250 
0222 00200 02210 02203 00202 51205 00200 02220 02222 05222 55210 10232 53202 22222 
0200 00220 00222 02210 00210 51203 00202 02205 02200 05200 52222 10202 53210 23222 
0202 00252 00200 00250 01222 52200 00210 00203 02202 02205 52200 11220 22222 32222 
0210 00232 00202 00222 01200 52220 05222 00210 02210 02203 52202 11205   

 (0جدول رقه )
  32إىل  22مً االىتضاب  طالب وطالباتصله حتويل درجات 

 عله األرض (-الفيشياء-األحياء-) الكينياءملواد العلوو الطبيعية   للنزحلة الجاىوية



 

 

 ( 082وسارة  التعليه ) 
 إدارة التعليه مبحافظة اجملنعة

 شؤوٌ التعلينيةال
 قضه االختبارات و القبول

 

• 
ية

سم
 

ح
ال

ص
ال

 • 

 امليتضبنييضتخدو ٍذا اجلدول لتحويل درجات 
 االختبار التحزيزي ملادة اللغة االجنليشيةيف 

 

 التحويل الدرجة التحويل الدرجة التحويل الدرجة التحويل الدرجة التحويل الدرجة التحويل الدرجة التحويل الدرجة
2200 22.0 .222 00222 00210 03208 01202 50210 00200 08200 03222 10202 05210 8.288 
2202 0200 .200 002.0 00222 02222 01210 55208 00202 08210 03200 10200 00222 81202 
2210 0288 .202 0.200 00200 022.0 08222 50222 00210 03208 03202 10210 00200 88200 
0222 0202 .210 0.288 00202 00200 08200 502.0 05222 .2222 03210 15208 00202 88210 
0200 0200 1222 01202 00210 00288 08202 5.200 05200 .22.0 02222 10222 00210 83208 
0202 0210 1200 08200 00222 00202 08210 5.288 05202 .0200 02200 102.0 0.222 32222 
0210 5208 1202 08210 00200 00200 03222 51202 05210 .0288 02202 1.200 0.200 322.0 
0222 0222 1210 03208 00202 00210 03200 58200 00222 .0202 02210 1.288 0.202 30200 
0200 02.0 8222 02222 00210 05208 03202 58210 00200 .0200 00222 11202 0.210 30288 
0202 .200 8200 022.0 05222 00222 03210 53208 00202 .0210 00200 18200 01222 30202 
0210 .288 8202 00200 05200 002.0 02222 02222 00210 .5208 00202 18210 01200 30200 
0222 1202 8210 00288 05202 0.200 02200 022.0 0.222 .0222 00210 13208 01202 30210 
0200 8200 3222 00202 05210 0.288 02202 00200 0.200 .02.0 00222 82222 01210 35208 
0202 8210 3200 00200 00222 01202 02210 00288 0.202 ..200 00200 822.0 08222 30222 
0210 3208 3202 00210 00200 08200 00222 00202 0.210 ..288 00202 80200 08200 302.0 
5222 02222 3210 05208 00202 08210 00200 00200 01222 .1202 00210 80288 08202 3.200 
5200 022.0 02222 00222 00210 03208 00202 00210 01200 .8200 00222 80202 08210 3.288 
5202 00200 02200 002.0 0.222 52222 00210 05208 01202 .8210 00200 80200 03222 31202 
5210 00288 02202 0.200 0.200 522.0 00222 00222 01210 .3208 00202 80210 03200 38200 
0222 00202 02210 0.288 0.202 50200 00200 002.0 08222 12222 00210 85208 03202 38210 
0200 00200 00222 01202 0.210 50288 00202 0.200 08200 122.0 05222 80222 03210 33208 
0202 00210 00200 08200 01222 50202 00210 0.288 08202 10200 05200 802.0 52222 022222 
0210 05208 00202 08210 01200 50200 00222 01202 08210 10288 05202 8.200   

 (0جدول رقه )
  022إىل  52مً االىتضاب  طالب وطالبات صله حتويل درجات 

 ملادة اللغة االجنليشية للنزحلة الثاىوية



 

 

 ( 082التعليه )  زارةو
 اجملنعة إدارة التعليه مبحافظة

 الشؤوٌ التعلينية
 و القبول التقويهقسه 

 

• 
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ح
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 عدد أيام االختبارات للمرحلتني املتوسطة والثانوية 
 
 
 
 
 
 
 

 

 دول الزمني لالختبارات التحريرية يف مواد املرحلتني املتوسطة والثانوية .اجل
 

 -ليم العام وحتفيظ القرآن الكريم:املرحلة املتوشطة للتع* 
 

 زمن االختبار عدد احلصص وفق اخلطة الدراشية م
 شاعة ونصف (1,5) .( حصة 2-1املواد اليت ترتاوح حصصها ما بني ) 1
 .( شاعتان 2) .( حصص 4-3املواد اليت عدد حصصها ) 2
 ( شاعتان ونصف .2,5) .( حصص فما فوق 5املواد اليت حصصها ) 3

  
 -:( وحتفيظ القرآن الكريم  املقررات-الفصلي املرحلة الجانوية ) *

 

 
 (33ومً دليل التعليه الثاىوي ىظاو املقررات صفحة )  (84ٍـ صفحة ) 7341مً  دليل ىظه وإجراءات االختبارات يف التعليه العاو * 

 عدد األياو   املرحلة  
 مخسة أياو فقط االبتدائية
 وفقًا لعدد املواد على أال تقل عً مخسة أياو   املتوسطة 

 وفقًا لعدد املواد على أال تقل عً مخسة أياو الثاىوية ) مقررات (
 تقل عً سبعة أياو  أال  أول   الثاىوية ) فصلي ( دور

 زمً االختبار عدد احلصص وفق اخلطة الدراسية اليظاو

 الفصلي
 +

 التحفيظ

 ( شاعة ونصف1,5) ( حصة .1املواد اليت عدد حصصها )
 ( شاعتان .2) ( حصة .2املواد اليت عدد حصصها )

 ( شاعتان ونصف .2,5) ( حصص .3املواد اليت حصصها )
 ( ثالث شاعات .3) ( حصص فما فوق .4املواد اليت حصصها )

 املقررات
 ت .( ثالث شاعا3) املواد العلمية واللغة االجنليسية

 ( شاعتان ونصف .2,5) مواد العلوم الشرعية والعلوم االنصانية

 



 خريطة

سري ورقة  
 االختبار





 بالقلم األمحر:التصحيح •
 بالقلم االسود( التدقيق : )املراجعة الفنية •
 بالقلم االخضر: املراجعة النهائية •


