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 وزارة التربية والتعليم                 
(082)  

 إدارة التربية والتعليم بمحافظة بيشه

قسم االختبارات والقبول  –شئون تعليم البنات    

 زمن اختبار المواد التحريرية للمرحلة المتوسطة )تعليم عام( 

 زمـــن االختبــــــــار ادةـــــــــالم م

 ساعة ونصف التوحيد 1

 ساعة ونصف الفقه 2

 ساعة ونصف الحديث 3

 انساعت والوطنيةالدراسات االجتماعية  4

 ونصفساعتان  الرياضيات 5

 ان ساعت العلوم 6

 ان ساعت اللغة االنجليزية 7

 
وتسجل  ( لغتي -تربية أسرية –تربية فنية  -تقويم مستمر)قرآن كريممواد  

 درجة .00ن آدرجة ماعدا القر 02درجاتها على فترتين من 
 . ونصف()ساعة لمادة الحاسب االلي زمن االختبار العملي  
 .( ساعة ونصف)لي االختبار النظري لمادة الحاسب االزمن  
 .)ساعة ونصف(تفسيرلمادة ال التحريري زمن االختبار  
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 وزارة التربية والتعليم                 
(082)  

 إدارة التربية والتعليم بمحافظة بيشه

قسم االختبارات والقبول  –شئون تعليم البنات    

 

 زمن اختبار المواد التحريرية للمرحلة المتوسطة  )تحفيظ القرآن (

 
 م

 
 ادةـــــــــالم

 
 زمـــن االختبــــــــار

 ساعة ونصف التوحيد 1

 ساعة ونصف الفقه 0

 ساعة ونصف التفسير 3

 ساعة ونصف الحديث 4

 ساعة ونصف الدراسات االجتماعية والوطنية 0

 ساعتين  الرياضيات 6

 ساعة ونصف العلوم 7

 ساعة ونصف اللغة االنجليزية 8

فترتين تسجل درجاتها على لغتي( -تربية أسرية –تربية فنية  -مستمر)قرآن كريمالقويم الت مواد 

 درجة. 02من 

اختبارها في األسبوعين  يتملتي لها جانب عملي او شفوي وجانب نظري او تحريري المواد ا 

 .التي تسبق االختبارات التحريريةاالخيرة 

)ساعة  ايضا   الجانب النظريو األقل لحاسب اآللي ساعة ونصف على العملي لمادة ازمن االختبار  

 ونصف(.

  .)ساعة ونصف(لمادة التجويدزمن االختبار التحريري  
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 وزارة التربية والتعليم                 
(082)  

 إدارة التربية والتعليم بمحافظة بيشه

قسم االختبارات والقبول  –شئون تعليم البنات    
 

( النظام 1زمن اختبار المواد التحريرية للصف األول الثانوي المستوى االول )م
 فصلي 

 
 
 م

 زمـــن االختبــــــــار ادةـــــــــالم

 ساعتان 1توحيدال 1

 ساعتان 1فقهال 0

 ثالث ساعات 1اللغة العربية 3

 ساعتان ونصف     1الدراسات االجتماعية والوطنية  4

 ساعتان     1فيزياءال 0

 ساعتان      1كيمياءال 6

 ناساعت     1حياءاأل 7

 ثالث ساعات      1رياضياتال 8

 ثالث ساعات      1لغة انجليزيةال 9

 ساعة ونصف       1مهارات البحث ومصادر المعلومات  12

 

   (  1المهارات التطبيقية  – 1االسرية والصحية  التربية  - 1يمقرآن كرال )  مستمرالتقويم مواد ال 

 1وجانب تحريري  ) الكيمياءي هاو شفزمن االختبار العملي لجميع المواد التي لها جانب عملي  

عملي / اللغة 1/ الحاسب اآللي وتقنية المعلوماتالعملي  1العملي / اإلحياء1العملي / الفيزياء

التي تسبق االخيرة األسبوعين ويكون في ساعة ونصف (شفهي 1شفهي/اللغة العربية1االنجليزية

 .االختبارات التحريرية

ويكون في  ساعتان فقط  1وتقنية المعلوماتلمادة الحاسب اآللي التحريري زمن االختبار  

 االسبوعين االخيرة  قبل االختبارات .
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 وزارة التربية والتعليم                 
(082)  

 إدارة التربية والتعليم بمحافظة بيشه

قسم االختبارات والقبول  –شئون تعليم البنات    
(النظام 2الثانوي المستوى الثاني )مزمن اختبار المواد التحريرية للصف األول 

 فصلي 
 
 
 م

 زمـــن االختبــــــــار ادةـــــــــالم

 ساعتان 1ث والثقافة االسالمية حديال 1

 ساعتان 1التفسير  2

 ثالث ساعات 0اللغة العربية 3

 ساعتان ونصف    0الدراسات االجتماعية والوطنية  4

 انساعت     0فيزياءال 5

 انساعت      0كيمياءال 6

 انساعت     0حياءاأل 7

 ثالث ساعات      0رياضياتال 8

 ثالث ساعات     0لغة انجليزيةال 9

 ساعة ونصف    0مهارات البحث ومصادر المعلومات  12

 

   (  0المهارات التطبيقية  –0التربية االسرية والصحية   - 0يمقرآن كرال )  مستمرالتقويم مواد ال 

 0وجانب تحريري  ) الكيمياء ي هاو شف االختبار العملي لجميع المواد التي لها جانب عملي زمن 

/ اللغة عملي0وتقنية المعلومات العملي / الحاسب اآللي 0العملي / اإلحياء0العملي / الفيزياء

سبوعين االخيرة  قبل ويكون في اال (  ساعة ونصفشفهي 0شفهي/ اللغة العربية0االنجليزية

 االختبارات.

ويكون في    ان فقطساعت 0وتقنية المعلوماتلمادة الحاسب اآللي التحريري زمن االختبار  

 االسبوعين االخيرة  قبل االختبارات .
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 وزارة التربية والتعليم                 
(082)  

 إدارة التربية والتعليم بمحافظة بيشه

قسم االختبارات والقبول  –شئون تعليم البنات    

 
الثانوي )تحفيظ القران الكريم ( اختبار المواد التحريرية للصف األول  زمن

 ( النظام فصلي1المستوى االول )م
 

 
 م

 زمـــن االختبــــــــار ادةـــــــــالم

 ساعتان  /ت 1علوم القرآن  1

 ساعتان 1توحيدال 0

 ساعتان 1فقهال 3

 ثالث ساعات  1اللغة العربية 4

 ساعتان ونصف      1الدراسات االجتماعية والوطنية  0

 ثالث ساعات     1لغة انجليزيةال 6

 ساعة ونصف       1مهارات البحث ومصادر المعلومات  7

 

المهارات  –1التربية االسرية والصحية  -/ ت 1 يمقرآن كرال )  مستمرالتقويم مواد ال 

 .  (1التطبيقية

وتقنية وجانب تحريري  )الحاسب اآللي  شفوياالختبار لجميع المواد التي لها جانب  زمن 

(   شفهي 1/ اللغة العربيةشفهي  /ت1شفهي /القراءات1/ اللغة االنجليزيةعملي1المعلومات

 ويكون في االسبوعين االخيرة  قبل االختبارات . ساعة ونصف

 ويكون في  ساعتان فقط1لمادة الحاسب اآللي وتقنية المعلومات التحريري  زمن االختبار  

 التي تسبق االختبارات التحريريةاالخيرة األسبوعين 

التي االخيرة األسبوعين  ويكون فيفقط  ساعتان   /ت1القراءاتلمادة التحريري زمن االختبار  

 تسبق االختبارات التحريرية
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 وزارة التربية والتعليم                 
(082)  

 إدارة التربية والتعليم بمحافظة بيشه

قسم االختبارات والقبول  –شئون تعليم البنات    
الثانوي )تحفيظ القران الكريم ( اختبار المواد التحريرية للصف األول  زمن

 ( النظام فصلي2المستوى الثاني )م
 

 
 م

 زمـــن االختبــــــــار ادةـــــــــالم

 ساعتان /ت0علوم القران 1

 ساعتان 1التفسير 0

 ساعتان 1الحديث والثقافة االسالمية 3

 ثالث ساعات 0اللغة العربية 4

 ساعتان ونصف      0الدراسات االجتماعية والوطنية  0

 ثالث ساعات     0لغة انجليزيةال 6

 ساعة ونصف    0مهارات البحث ومصادر المعلومات  7

 

 0المهارات التطبيقية  - 0التربية االسرية والصحية -/ ت 0 يمقرآن كرال )  مستمرالتقويم مواد ال 

)   

وتقنية وجانب تحريري  )الحاسب اآللي  شفوياالختبار لجميع المواد التي لها جانب  زمن 

    ( شفهي  0 / اللغة العربية شفهي  /ت0/ القراءات شفهي0/ اللغة االنجليزيةعملي 0المعلومات

 سبوعين االخيرة  قبل االختبارات. في االساعة ونصف ويكون 

ويكون في  ساعتان فقط 0وتقنية المعلوماتلمادة الحاسب اآللي  التحريريزمن االختبار  

 االسبوعين االخيرة  قبل االختبارات .

يكون في االسبوعين االخيرة  قبل  و  فقط  اعتانس /ت0 زمن االختبار التحريري  لمادة القراءات 

 االختبارات .
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 وزارة التربية والتعليم                 
(082)  

 إدارة التربية والتعليم بمحافظة بيشه

قسم االختبارات والقبول  –شئون تعليم البنات    

 
 (ثانوي فصلي )تعليم  مسار ادبي  للمستوى الثالثزمن اختبار المواد التحريرية 

 

 
 م

 
 ادةـــــــــالم

 
 زمـــن االختبــــــــار

 ثالث ساعات  0التفسير وأصوله  1

 ساعتان ونصف  0الفقة 2

 ساعتان ونصف 1النحو والصرف  3

 ثالث ساعات       1االدب العربي 4

 ساعتان  1والتواصل اللغوي القراءة  5

 ساعتان ونصف 3الدراسات االجتماعية والوطنية  6

 ثالث ساعات  3لغة انجليزيةال 7

 . (  3تطبيقية المهارات ال – 3تربية االسرية والصحية ال -3كريمالقرآن ال) مستمرالتقويم المواد  

اللغة وجانب تحريري  ) عمليشفهي او زمن االختبار العملي لجميع المواد التي لها جانب  

/ مهارات البحث ومصادر عملي 3وتقنية المعلومات الحاسب اآلليشفهي/ 3االنجليزية

االخيرة األسبوعين في  (  ساعة ونصف شفهي1/ القراءة والتواصل اللغويشفهي 3المعلومات

 .التي تسبق االختبارات التحريرية

األسبوعين في  ساعتان فقط 3وتقنية المعلومات لمادة الحاسب اآللي زمن االختبار النظري 

 .التي تسبق االختبارات التحريريةاالخيرة 

األسبوعين في  ساعتان فقط 3مهارات البحث ومصادر المعلومات زمن االختبار النظري  لمادة  

 .التي تسبق االختبارات التحريريةاالخيرة 
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 وزارة التربية والتعليم                 
(082)  

 إدارة التربية والتعليم بمحافظة بيشه

قسم االختبارات والقبول  –شئون تعليم البنات    

 

 (ثانوي فصلي )تعليم   للمستوى الرابع مسار ادبي زمن اختبار المواد التحريرية 
 

 
 م

 
 ادةـــــــــالم

 
 زمـــن االختبــــــــار

 ثالث ساعات  0توحيد 1

 ساعتان ونصف  3فقة 2

 ثالث ساعات 0الحديث والثقافة االسالمية  3

 ساعتان ونصف        0النحو والصرف  4

 ثالث ساعات     1البالغة والنقد 0

 ساعتان  0القراءة والتواصل اللغوي  6

 ساعتان ونصف 4الدراسات االجتماعية والوطنية  7

 ثالث ساعات  4لغة انجليزيةال 8
 

 . (  4المهارات التطبيقية – 4التربية االسرية والصحية -4كريمالقرآن ال) مستمرالتقويم المواد  

اللغة عملي وجانب تحريري  )شفهي او زمن االختبار العملي لجميع المواد التي لها جانب  

(  شفهي0ي/ القراءة والتواصل اللغوعملي4وتقنية المعلوماتالحاسب اآللي شفهي /4االنجليزية

 .التي تسبق االختبارات التحريريةاالخيرة األسبوعين في ساعة ونصف 

األسبوعين في  .ساعتان فقط 4ختبار النظري لمادة الحاسب اآللي وتقنية المعلوماتزمن اال   

 .التي تسبق االختبارات التحريريةاالخيرة 
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 وزارة التربية والتعليم                 
(082)  

 إدارة التربية والتعليم بمحافظة بيشه

قسم االختبارات والقبول  –شئون تعليم البنات    

 

ثانوي )تعليم   للمستوى الخامس  مسار ادبي زمن اختبار المواد التحريرية 
 (فصلي 

 

 
 م

 
 ادةـــــــــالم

 
 زمـــن االختبــــــــار

 ثالث ساعات  3توحيدال 1

 ساعتان ونصف  4واصوله هفقال 2

 ثالث ساعات 3والثقافة االسالميةالحديث  3

 ساعتان ونصف        3النحو والصرف  4

 ثالث ساعات     0البالغة والنقد 0

 ساعتان  3القراءة والتواصل اللغوي  6

 ساعتان ونصف 0الدراسات االجتماعية والوطنية  7

 ثالث ساعات  0لغة انجليزيةال 8
 

 . (  0المهارات التطبيقية – 0التربية االسرية والصحية -0كريمالقرآن ال) مستمرالتقويم المواد  

اللغة زمن االختبار العملي لجميع المواد التي لها جانب شفهي او عملي وجانب تحريري  ) 

(  شفهي 3/ القراءة والتواصل اللغويعملي0 الحاسب اآللي وتقنية المعلوماتشفهي / 0االنجليزية

 .تسبق االختبارات التحريريةالتي االخيرة األسبوعين في ساعة ونصف 

األسبوعين في  .ساعتان فقط 0زمن االختبار النظري لمادة الحاسب اآللي وتقنية المعلومات   

 .التي تسبق االختبارات التحريريةاالخيرة 
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 وزارة التربية والتعليم                 
(082)  

 إدارة التربية والتعليم بمحافظة بيشه

قسم االختبارات والقبول  –شئون تعليم البنات    

ثانوي )تعليم   للمستوى السادس  مسار ادبي زمن اختبار المواد التحريرية 
 (فصلي 

 

 
 م

 
 ادةـــــــــالم

 
 زمـــن االختبــــــــار

 ثالث ساعات  3تفسيرال 1

 ساعتان ونصف  0فقةال 2

 ثالث ساعات مهارات نفسية واجتماعية  3

 ساعتان ونصف        4النحو والصرف  4

 ثالث ساعات     0االدب العربي  0

 ساعتان  4القراءة والتواصل اللغوي  6

 ساعتان ونصف 6الدراسات االجتماعية والوطنية  7

 ثالث ساعات  6لغة انجليزيةال 8
 

 . (  6المهارات التطبيقية – 6التربية االسرية والصحية -6كريمالقرآن ال) مستمرالتقويم المواد  

اللغة زمن االختبار العملي لجميع المواد التي لها جانب شفهي او عملي وجانب تحريري  ) 

(  شفهي 4/ القراءة والتواصل اللغويعملي6المعلوماتالحاسب اآللي وتقنية شفهي / 6االنجليزية

 .التي تسبق االختبارات التحريريةاالخيرة األسبوعين في ساعة ونصف 

األسبوعين في  .ساعتان فقط 6زمن االختبار النظري لمادة الحاسب اآللي وتقنية المعلومات   

 .التي تسبق االختبارات التحريريةاالخيرة 
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 وزارة التربية والتعليم                 
(082)  

 إدارة التربية والتعليم بمحافظة بيشه

قسم االختبارات والقبول  –شئون تعليم البنات    
  (ثانوي فصلي)تعليم   علمي للمستوى الثالث مسارزمن اختبار المواد التحريرية 

 

 
 م

 
 ادةـــــــــالم

 
 زمـــن االختبــــــــار

 ساعتان 4التفسير  1

 ساعتان 6الفقة 2

 ساعتان ونصف 3اللغة العربية 3

 ثالث ساعات     3الفيزياء 4

 ثالث ساعات     3الكيمياء 5

 ثالث ساعات      3االحياء 6

 ثالث ساعات     3الرياضيات  7

 ثالث ساعات     3لغة انجليزيةال 8
 

 . (  3المهارات التطبيقية – 3التربية االسرية والصحية -7كريمالقرآن ال) مستمرالتقويم المواد  

اللغة وجانب تحريري  ) مليشفهي او ع زمن االختبار العملي لجميع المواد التي لها جانب 

 /عملي 3/ الفيزياء عملي 3/ الكيمياءعملي3وتقنية المعلومات الحاسب اآلليشفهي /3االنجليزية

التي تسبق االخيرة األسبوعين في  (  ساعة ونصفشفهي  3/ اللغة العربيةعملي  3االحياء

 .االختبارات التحريرية

االخيرة األسبوعين في  ساعتان فقط3توتقنية المعلوما زمن االختبار النظري لمادة الحاسب اآللي 

 .التي تسبق االختبارات التحريرية
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 وزارة التربية والتعليم                 
(082)  

 إدارة التربية والتعليم بمحافظة بيشه

قسم االختبارات والقبول  –شئون تعليم البنات    
 

 ثانوي فصلي()تعليم   علمي للمستوى الرابع مسارزمن اختبار المواد التحريرية 
 

 
 م

 
 ادةـــــــــالم

 
 زمـــن االختبــــــــار

 ساعتان 4التوحيد  1

 ساعتان 4الحديث والثقافة االسالمية  2

 ساعتان ونصف 4العربيةاللغة  3

 ثالث ساعات    4الفيزياء 4

 ثالث ساعات    4الكيمياء 5

 ثالث ساعات    4االحياء 6

 ساعتان     1علم االرض  7

 ثالث ساعات   4الرياضيات  8

 ثالث ساعات  4لغة انجليزيةال 9
 

 . ( 4المهارات التطبيقية – 4سرية والصحيةتربية االال ) مستمرالتقويم المواد  

اللغة  وجانب تحريري  ) عمليشفهي او زمن االختبار العملي لجميع المواد التي لها جانب  

 4/االحياءعملي  4/ الفيزياءعملي 4/ الكيمياءعملي4وتقنية العلومات الحاسب اآللي/ 4االنجليزية

التي االخيرة األسبوعين في  (  ساعة ونصفشفهي  4/ اللغة العربيةعملي 1/علم االرض عملي 

 .تسبق االختبارات التحريرية

األسبوعين في  ساعتان فقط 4وتقنية المعلومات زمن االختبار النظري لمادة الحاسب اآللي 

 .التي تسبق االختبارات التحريريةاالخيرة 
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 وزارة التربية والتعليم                 
(082)  

 إدارة التربية والتعليم بمحافظة بيشه

قسم االختبارات والقبول  –شئون تعليم البنات    

ثانوي )تعليم   علمي مسار للمستوى الخامسزمن اختبار المواد التحريرية 
 (فصلي

 

 
 م

 
 ادةـــــــــالم

 
 زمـــن االختبــــــــار

 ساعتان 0التوحيد 1

 ساعتان 0الحديث والثقافة االسالمية  2

 ساعتان ونصف  0اللغة العربية  3

 ثالث ساعات     0الفيزياء 4

 ثالث ساعات     0الكيمياء 5

 ثالث ساعات      0االحياء 6

 ساعتان  0علم االرض 7

 ثالث ساعات     0الرياضيات  8

 ثالث ساعات     0لغة انجليزيةال 
 

 . (  0المهارات التطبيقية –  0التربية االسرية والصحية)  مستمرالتقويم المواد  

اللغة وجانب تحريري  ) مليشفهي او ع زمن االختبار العملي لجميع المواد التي لها جانب 

عملي  0/ الفيزياءعملي  0/ الكيمياءعملي 0وتقنية المعلومات الحاسب اآلليشفهي / 0االنجليزية

األسبوعين في  (  ساعة ونصفشفهي  0 / اللغة العربيةعملي 0عملي /علم االرض  0/ االحياء

 .التي تسبق االختبارات التحريريةاالخيرة 

األسبوعين في  ساعتان فقط 0 تزمن االختبار النظري لمادة الحاسب اآللي وتقنية المعلوما 

 .التحريريةالتي تسبق االختبارات االخيرة 
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 وزارة التربية والتعليم                 
(082)  

 إدارة التربية والتعليم بمحافظة بيشه

قسم االختبارات والقبول  –شئون تعليم البنات    
ثانوي )تعليم   للمستوى السادس مسار علميزمن اختبار المواد التحريرية 

 فصلي(
 

 
 م

 
 ادةـــــــــالم

 
 زمـــن االختبــــــــار

 ساعتان 0التفسير  1

 ساعتان 7الفقة 2

 ساعتان ونصف 6اللغة العربية 3

 ثالث ساعات     6الفيزياء 4

 ثالث ساعات     6الكيمياء 5

 ثالث ساعات      6االحياء 6

 ثالث ساعات     6الرياضيات  7

 ثالث ساعات     6لغة انجليزيةال 8
 

 . (  6المهارات التطبيقية –  6التربية االسرية والصحية -8 كريمالقرآن ال) مستمرالتقويم المواد  

اللغة وجانب تحريري  ) مليشفهي او ع زمن االختبار العملي لجميع المواد التي لها جانب 

/ عملي 6/ الفيزياء عملي 6/ الكيمياءعملي6وتقنية المعلومات الحاسب اآلليشفهي /6االنجليزية

التي تسبق االخيرة األسبوعين في  (  ساعة ونصفشفهي 6 / اللغة العربيةعملي 6االحياء

 .االختبارات التحريرية

األسبوعين في  ساعتان فقط 6تالمعلومازمن االختبار النظري لمادة الحاسب اآللي وتقنية  

 .التي تسبق االختبارات التحريريةاالخيرة 
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 وزارة التربية والتعليم                 
(082)  

 إدارة التربية والتعليم بمحافظة بيشه

قسم االختبارات والقبول  –شئون تعليم البنات    
ثانوي )تعليم   تحفيظ القرآن للمستوى الثالث مسارزمن اختبار المواد التحريرية 

 (فصلي 
 

 
 م

 
 ادةـــــــــالم

 
 زمـــن االختبــــــــار

 ثالث ساعات /ت0التفسير 1

 ونصف ساعتان 0الفقه 2

 ساعتان  1النحو والصرف 3

 ساعتان     1االدب العربي 4

 ساعتان     1القراءة والتواصل اللغوي 5

 ساعتان   3الدراسات االجتماعية والوطنية 6

  ثالث ساعات 3اللغة االنجليزية 7
 

  (  3المهارات التطبيقية – 3التربية االسرية والصحية -/ت 3كريمالقرآن ال) مستمرالتقويم المواد  

اللغة وجانب تحريري  ) مليشفهي او ع زمن االختبار العملي لجميع المواد التي لها جانب 

 مهارات البحث ومصادر المعلومات/ عملي 3وتقنية المعلومات الحاسب اآلليشفهي / 3االنجليزية

في  صف(  ساعة ون شفهي1/ القراءة والتواصل اللغوي/ت شفهي3/القراءاتشفهي  3

 .التي تسبق االختبارات التحريريةاالخيرة األسبوعين 

األسبوعين في  ساعتان فقط 3تزمن االختبار النظري لمادة الحاسب اآللي وتقنية المعلوما 

 .التي تسبق االختبارات التحريريةاالخيرة 

األسبوعين في  فقط  ساعتان 3 مهارات البحث ومصادر المعلوماتزمن االختبار النظري لمادة  

 التي تسبق االختبارات التحريريةاالخيرة 

التي تسبق االخيرة األسبوعين في  ساعتان فقط /ت 3القراءاتزمن االختبار النظري لمادة  

 االختبارات التحريرية
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 وزارة التربية والتعليم                 
(082)  

 إدارة التربية والتعليم بمحافظة بيشه

قسم االختبارات والقبول  –شئون تعليم البنات    

ثانوي )تعليم للمستوى الرابع مسار تحفيظ القران زمن اختبار المواد التحريرية 
 (فصلي 

 

 
 م

 
 ادةـــــــــالم

 
 زمـــن االختبــــــــار

 ثالث ساعات  0توحيد 1

 ساعتان ونصف  3فقة 2

 ثالث ساعات 0الحديث والثقافة االسالمية  3

 ساعتان        0النحو والصرف  4

 ساعتان     1البالغة والنقد 0

 ساعتان      0القراءة والتواصل اللغوي  6

 ساعتان  4والوطنية الدراسات االجتماعية  7

 ثالث ساعات         4لغة انجليزيةال 8
 

  (4المهارات التطبيقية – 4التربية االسرية والصحية -/ت 4كريمالقرآن ال) مستمرالتقويم المواد  

اللغة زمن االختبار العملي لجميع المواد التي لها جانب شفهي او عملي وجانب تحريري  ) 

/القراءة /ت شفهي4/القراءات عملي4اآللي وتقنية المعلوماتالحاسب شفهي /4االنجليزية

التي تسبق االختبارات االخيرة األسبوعين في (  ساعة ونصف  شفهي0والتواصل اللغوي

 .التحريرية

األسبوعين في  .ساعتان فقط 4زمن االختبار النظري لمادة الحاسب اآللي وتقنية المعلومات   

 .التحريريةالتي تسبق االختبارات االخيرة 

التي تسبق االخيرة األسبوعين في  .ساعتان فقط /ت4القراءاتزمن االختبار النظري لمادة  

 .االختبارات التحريرية
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 وزارة التربية والتعليم                 
(082)  

 إدارة التربية والتعليم بمحافظة بيشه

قسم االختبارات والقبول  –شئون تعليم البنات    
)تعليم   للمستوى الخامس  مسار تحفيظ القرآنزمن اختبار المواد التحريرية 

 (ثانوي فصلي 
 

 
 م

 
 ادةـــــــــالم

 
 زمـــن االختبــــــــار

 ثالث ساعات 3التوحيد 1

 ساعتان ونصف 4واصوله الفقه 2

 ثالث ساعات  3الحديث والثقافة االسالمية  3

 ساعتان  3النحو والصرف 4

 ساعتان     0البالغة والنقد 5

 ساعتان     3القراءة والتواصل اللغوي 6

 ساعتان   0الدراسات االجتماعية والوطنية 7

  ساعاتثالث  0اللغة االنجليزية 8
 

  (  0المهارات التطبيقية – 0التربية االسرية والصحية -/ت 0كريمالقرآن ال) مستمرالتقويم المواد  

اللغة وجانب تحريري  ) مليشفهي او ع زمن االختبار العملي لجميع المواد التي لها جانب 

/ت شفهي/ القراءة  0/ القراءات عملي 0 وتقنية المعلومات الحاسب اآلليشفهي / 0االنجليزية

التي تسبق االختبارات االخيرة األسبوعين في  (  ساعة ونصفشفهي  3والتواصل اللغوي

 .التحريرية

األسبوعين في  ساعتان فقط  0ت زمن االختبار النظري لمادة الحاسب اآللي وتقنية المعلوما 

 .التي تسبق االختبارات التحريريةاالخيرة 

التي تسبق االخيرة األسبوعين في  ساعتان فقط /ت 0القراءات زمن االختبار النظري لمادة  

 االختبارات التحريرية
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 وزارة التربية والتعليم                 
(082)  

 إدارة التربية والتعليم بمحافظة بيشه

قسم االختبارات والقبول  –شئون تعليم البنات    

)تعليم   مسار تحفيظ القرآنللمستوى السادس زمن اختبار المواد التحريرية 
 (ثانوي فصلي 

 

 
 م

 
 ادةـــــــــالم

 
 زمـــن االختبــــــــار

 ساعات ثالث 3التفسير 1

 ساعتان ونصف  0الفقه  2

 ثالث ساعات  مهارات نفسية واجتماعية  3

 ساعتان  4النحو والصرف 4

 ساعتان     0االدب العربي 5

 ساعتان     4القراءة والتواصل اللغوي 6

 ساعتان   6الدراسات االجتماعية والوطنية 7

  ثالث ساعات 6اللغة االنجليزية 8
 

  6المهارات التطبيقية – 6التربية االسرية والصحية -/ت 6 كريمالقرآن ال) مستمرالتقويم المواد  

)  

اللغة وجانب تحريري  ) مليشفهي او ع زمن االختبار العملي لجميع المواد التي لها جانب 

/ت شفهي/ القراءة  6/ القراءاتعملي 6وتقنية المعلومات الحاسب اآلليشفهي / 6االنجليزية

التي تسبق االختبارات االخيرة األسبوعين في  (  ساعة ونصفشفهي  4والتواصل اللغوي

 .التحريرية

األسبوعين في  ساعتان فقط  6ت زمن االختبار النظري لمادة الحاسب اآللي وتقنية المعلوما 

 .التي تسبق االختبارات التحريريةاالخيرة 

التي تسبق االخيرة األسبوعين في  ساعتان فقط /ت 6القراءات زمن االختبار النظري لمادة  

 االختبارات التحريرية
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 وزارة التربية والتعليم                 
(082)  

 إدارة التربية والتعليم بمحافظة بيشه

قسم االختبارات والقبول  –شئون تعليم البنات    

ثانوي )تعليم  للمستوى الثالث مسار اداري  زمن اختبار المواد التحريرية 
 (فصلي

 

 
 م

 
 ادةـــــــــالم

 
 زمـــن االختبــــــــار

 ساعتان 4التفسير  1

 ساعتان 6الفقة 2

 ساعتان ونصف 3اللغة العربية 3

 ثالث ساعات      1االداريةالعلوم  4

 ثالث ساعات      1التاريخ والتربية الوطنية  5

 ثالث ساعات     3لغة انجليزيةال 6

– 3المهارات التطبيقية  – 3التربية االسرية والصحية  - 9 كريمالقرآن ال) مستمرالتقويم المواد  

 . ( 1المهارات االدارية 

اللغة وجانب تحريري  ) عمليشفهي او زمن االختبار العملي لجميع المواد التي لها جانب  

 / مهارات البحث ومصادر المعلوماتعملي 3وتقنية المعلومات الحاسب اآلليشفهي/  3االنجليزية

التي تسبق االختبارات االخيرة األسبوعين في  ساعة ونصف  (شفهي  3/ اللغة العربية 3

 .التحريرية

األسبوعين في  ساعتان فقط 3وتقنية المعلومات لمادة الحاسب اآللي زمن االختبار النظري 

 .التي تسبق االختبارات التحريريةاالخيرة 

األسبوعين في  قطف ساعتان   3ومصادر المعلوماتمهارات البحث زمن االختبار النظري  لمادة  

 .التي تسبق االختبارات التحريريةاالخيرة 
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 وزارة التربية والتعليم                 
(082)  

 إدارة التربية والتعليم بمحافظة بيشه

قسم االختبارات والقبول  –شئون تعليم البنات    

ثانوي )تعليم  للمستوى الرابع مسار اداري  اختبار المواد التحريرية زمن 
  (فصلي
 
 

 
 م

 
 ادةـــــــــالم

 
 زمـــن االختبــــــــار

 ساعتان   4التوحيد  1

 ساعتان  4الحديث والثقافة االسالمية  2

 ساعتان ونصف 4اللغة العربية 3

 ثالث ساعات       0العلوم االدارية 4

 ثالث ساعات  1الجغرافيا والتربية الوطنية  5

 ثالث ساعات  7الرياضيات 6

 ثالث ساعات  4لغة انجليزيةال 7

 4المهارات التطبيقية  – 4التربية االسرية والصحية  - 12 كريمالقرآن ال) مستمرالتقويم المواد  

 . ( 0المهارات االدارية –

اللغة وجانب تحريري  ) عمليشفهي او زمن االختبار العملي لجميع المواد التي لها جانب  

(  ساعة  شفهي  4/اللغة العربية عملي 4وتقنية المعلومات الحاسب اآلليشفهي/  4االنجليزية

 .التي تسبق االختبارات التحريريةاالخيرة األسبوعين في  ونصف

األسبوعين في  ساعتان فقط 4وتقنية المعلومات لمادة الحاسب اآللي زمن االختبار النظري 

 .التي تسبق االختبارات التحريريةاالخيرة 
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 وزارة التربية والتعليم                 
(082)  

 إدارة التربية والتعليم بمحافظة بيشه

قسم االختبارات والقبول  –شئون تعليم البنات    

ثانوي )تعليم  مسار اداري   الخامسللمستوى المواد التحريرية زمن اختبار 
 (فصلي 

 

 
 م

 
 ادةـــــــــالم

 
 زمـــن االختبــــــــار

 ساعتان   0التوحيد  1

 ساعتان  0الحديث والثقافة االسالمية  2

 ساعتان ونصف 0اللغة العربية 3

 ثالث ساعات        3العلوم االدارية 4

 ثالث ساعات     0الجغرافيا والتربية الوطنية  5

 ثالث ساعات     8الرياضيات 6

 ثالث ساعات    0لغة انجليزيةال 7

 0المهارات التطبيقية  – 0التربية االسرية والصحية  - 11 كريمالقرآن ال) مستمرالتقويم المواد  

 . (3المهارات االدارية –

اللغة وجانب تحريري  ) عمليشفهي او زمن االختبار العملي لجميع المواد التي لها جانب  

ساعة   (شفهي  0/ اللغة العربية عملي 0 وتقنية المعلومات الحاسب اآلليشفهي/  0االنجليزية

 .التي تسبق االختبارات التحريريةاالخيرة األسبوعين في  ونصف

األسبوعين في  ساعتان فقط 0 وتقنية المعلومات لمادة الحاسب اآللي زمن االختبار النظري 

 .التي تسبق االختبارات التحريريةاالخيرة 
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 وزارة التربية والتعليم                 
(082)  

 إدارة التربية والتعليم بمحافظة بيشه

قسم االختبارات والقبول  –شئون تعليم البنات    

ثانوي )تعليم  للمستوى السادس  مسار اداري  المواد التحريرية زمن اختبار 
 (فصلي 

 

 
 م

 
 ادةـــــــــالم

 
 زمـــن االختبــــــــار

 ساعتان   0التفسير   1

 ساعتان  7الفقه  2

 ساعتان ونصف 6اللغة العربية 3

 ثالث ساعات       4العلوم االدارية 4

 ثالث ساعات      0التاريخ  والتربية الوطنية  5

 ثالث ساعات      مهارات نفسية واجتماعية  6

 ثالث ساعات      6لغة انجليزيةال 7

 6المهارات التطبيقية  – 6التربية االسرية والصحية  - 10 كريمالقرآن ال) مستمرالتقويم المواد  

 . (4المهارات االدارية –

اللغة وجانب تحريري  ) عمليشفهي او زمن االختبار العملي لجميع المواد التي لها جانب  

ساعة   ( شفهي  6/ اللغة العربية عملي 6وتقنية المعلومات الحاسب اآلليشفهي/  6االنجليزية

 .التي تسبق االختبارات التحريريةاالخيرة األسبوعين في  ونصف

 .ساعتان فقط 6 زمن االختبار النظري لمادة الحاسب اآللي وتقنية المعلومات 
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 وزارة التربية والتعليم                 
(082)  

 إدارة التربية والتعليم بمحافظة بيشه

قسم االختبارات والقبول  –شئون تعليم البنات    

 االختبارات الشفوية او العملية لمواد التعليم الثانوي الفصلي اجراء  مواعيد  
 

 موعد االختبار الشفهي / العملي   اختبار نهاية المستوى المادة 
 تحريري شفهي/   عملي 

 الشفهي قبل االختبارات التحريرية بأسبوعين  40 0 (6, 0, 4, 3, 0, 1اللغة العربية)

 الشفهي قبل االختبارات التحريرية بأسبوعين 40 0 ( 3, 1القراءة والتواصل اللغوي )

 الشفهي قبل االختبارات التحريرية بأسبوعين 42 12 (4, 0القراءة والتواصل اللغوي )

 العملي  قبل االختبارات التحريرية بأسبوعين 42 12 كيمياء*

 التحريرية بأسبوعينالعملي  قبل االختبارات  42 12 فيزياء*

 العملي  قبل االختبارات التحريرية بأسبوعين 42 12 احياء*

 العملي قبل االختبارات التحريرية بأسبوعين 42 12 1علم االرض

 الشفهي  قبل االختبارات التحريرية بأسبوعين 42 12 اللغة االنجليزية*

قبل االختبارات يختبر العملي والنظري  02 32 الحاسب االلي وتقنية المعلومات*
 التحريرية بأسبوعين

قبل االختبارات  يختبر الشفهي والنظري 02 32 3مهارات البحث ومصادر المعلومات
 التحريرية بأسبوعين

قبل االختبارات   يختبر الشفهي والنظري 00 00 القراءات*
 التحريرية بأسبوعين

) الحاسب  للصم المهارات المهنية /
 وتقنية المعلومات (

قبل االختبارات   يختبر الشفهي والنظري 12 42
 التحريرية بأسبوعين

 


