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 1 قصٍر
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 3 ًوٌُحسب انًعذل.خراث يخساوٌت حُرصذ يرحٍٍ عهى األقم وعهى ف، خالل انفخرة انذراسٍت انىاحذةدرجت انشفه 

 3وٌُحسب انًعذل.وعهى فخراث يخساوٌت يرحٍٍ عهى األقم األعًال حُرصذ خالل انفخرة انذراسٍت انىاحذة،  درجت األعًال انخحرٌرٌت 

 ًًٌيرة واحذة خالل انفخرة انذراسٍت انىاحذة حُرصذ  3 درجت انعرض انخقذ. 

 ئٍس انقسى حسب انخىجٍهاث انًقذيت.عخًذ يٍ قبم رانًعهى وحُ  اهٌضع 3انقصٍرة االيخحاَاث 

 3انًعهى وٌُعخًذ يٍ قبم رئٍس انقسى ٌضعه انىرقت انخقىًٌٍت. 

  3 ٌُطبق نجًٍع انصفىف يرة واحذة بُهاٌت كم فخرة دراسٍت. انعًهً االخخباردرجت 

 حسب يىضىعاث اإلطار انًعخًذة يٍ انفخرة انذراسٍت األونى وانثاٍَتٌخى وضعه يٍ قبم انخىجٍه انفًُ انعاو نُهاٌت  انُهائ3ً االخخبار ،

 انخىجٍه انعاو.

 

 عهًً عشر انحادينهصف  انجٍىنىجٍاٍى نًجال ٍآنٍت انخق

 و 2012/2020 انعاو انذراسً نهفخرة انذراسٍت األونى وانثاٍَت
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 أطر ويخطظ االيخحاَاث انقصٍرة   
  

المحتوى  فترة التنفيذ    
األسئمة   

الدرجة   
 نوع 

االمتحان  المقالية   الموضوعية    

53إلى ص  41من ص   
ة الكون(المقدمة + نشأ)  رابعاألسبوع ال  ختيارلممعمم الحرية في اال   

 ورقة  2

 تقويمية

41إلى ص  55من ص   

المعادن()   

 األسبوع 
 السابع

نمط   السؤال 
قارن  –فسر  –عمل 

عرف –  
 سؤال عمى رسم

درجة(4)  
 
 

 اختيار من متعدد
(درجة ½ )  

+نمط 
آخر من  اختيار 

 المعمم
(درجة½ )  

3  
 امتحان

(4)قصير   

68إلى ص  45من ص   

الصخور النارية()   
األسبوع التاسع   3  

 امتحان
(8)قصير   

  

 :  * مالحظات 

 بالصفحات المحددة من الكتاب المدرسي  لالمتحانات القصير األول والثاني والورقة التقويمية  وكذلك المواعيد المقررة وفقا  المعمم  يمتزم
 لمجدول أعاله.

 سية . اكحد أقصى من زمن الحصة الدر  (دقيقة  15 )الزمن الالزم لتطبيق االمتحان ىو 

 في أنماط أسئمة أن يكون كل بند من نصف درجة .  يراعى 

 ومن الممكن أن يكون سؤال التفكير الناقد  ثابت نمط سؤال نمط االختيار المتعدد والتفكير الناقد القصيرين في االمتحانين يراعى
 .موضوعي أو مقالي بحيث يكون مجموع درجاتو )درجة واحدة( في االختبار الواحدة

 كل فصل لو اختبار خاص وال تتكرر األسئمة بين الفصول. 

 لالستفادة منيا بعمل بنوك األسئمة متحانات تجمع نماذج اال. 
 

 

 أطر االمتحانات لمجال الجٌولوجٌا الصف الحادي عشر )علمً( 

 9191/ 9102الفترة الدراسٌة األولى من العام الدراسً 



 

 

 وزارة التربٌة           

 
 
 

ختبار العملي للفترة الدراسية األولىإطار اال    
 
  

 

  

  

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 مالحظات :  

 المحددة في الدروس العممية .  المياراتالعممي أن يشمل  متحانفي اال عىاير  .1

 سية . راتطبيق االمتحان العممي ىو حصة دالزمن الالزم ل .2

 النظري. متحان درجات وُتجمع مع درجة اال 4االمتحان العممي درجة  .3

 تترك الدرجة النيائية لالمتحان دون أن تجبر .  .4

 -ما يمي:بالنسبة لمعينة المجيولة يراعي  .3
  كانت العينة  إذاالنارية أو الرسوبية أو المتحولة. الصخور المعادن أو يتم اختيار العينة المجيولة من

يتم ناري فإنو إذا كانت العينة صخر  المعادن،سؤال نصف درجة من حذف يتم المجيولة معدن فإنو 
 وىكذا. الناريةسؤال الصخور نصف درجة حذف 

 أعاله.كما ىو موضح بالجدول 

انذرجت  انذرجت انكهٍت انعذد   انعٍُاث    

لممعادن الخواص البمورية    4  ½  ½  
لممعادنالخواص الفيزيائية   8  ½  4  
أنسجة الصخور النارية   4  ½  ½  
أنواع الصخور الرسوبية   4  ½  ½  
الصخور المتحولة    4 ½  ½  
التعرف عمى عينة مجيولة    4 ½  4  
لمختبرياالسموك    -  -  ½  
االعتباري المجموع  1½  
أسفل الجدول 3لممالحظة رقم النيائي  وفقا  المجموع  1  

 الصف الحادي عشر )علمً(  أطر االمتحانات لمجال الجٌولوجٌا

 9191/ 9102الفترة الدراسٌة األولى من العام الدراسً 


