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 لطلاب شهادة الثانوية العامة اختبارات القدرات إرشادات 

 قواعد االختبارات كًلا في تخصصه كالتالي: .1

 :  :كليات الفنون التطبيقيةقدرات  اختبارأوالا

 درجة  30    اختبار معلومات عامة -

 درجة 40     رسم اختبار -

    درجة 30     تصميم  اختبار -

  

o   ية كل كلية واألدوات المطلوبة هي:ساعات فقط والتقييم مسئول 4الرسم والتصميم  اختبارمدة 

  وممحاةأقالم الرصاص بدرجاتها المختلفة. 

 .أقالم الفلوماستر 

 .ألوان خشبية 

 ) أدوات هندسية ) مسطرة، مثلث ، برجل. 

 الرسم  المتحاني سم 50×  35مساحة  – أو فبريانو كانسون –ن تسليم الطالب ورقتي

 والتصميم.

o  سؤال صواب  20من متعدد لكل سؤال درجة واحدة كاملة،  اختيار أسئلة 10يشمل  العامةالمعلومات  اختبار

 45 االختبارسؤال ومدة  30الفنون مكون من  اختبار، ليصبح يحسب لكل سؤال درجة واحدة كاملة وخطأ

 .ويتم التصحيح إلكترونيًا درجة( 30=  1×20+  1×10دقيقة فقط. )

o   من إجمالي درجات جميع االختبارات؛ % 70 شروط النجاح في االختبارات حصول الطالب على نسبة

 كشرط لنجاح الطالب وحصوله على الئق. 

 

 )فنون(: كليات الفنون الجميلةقدرات  : اختبارثانياا

 درجة  30    اختبار معلومات عامة -

 درجة 40     رسم اختبار -

    درجة 30     تصميم  اختبار -

o   ساعات فقط والتقييم مسئولية كل كلية واألدوات المطلوبة هي: 4مدة اختبار الرسم والتصميم 

  وممحاةأقالم الرصاص بدرجاتها المختلفة. 

 .أقالم الفلوماستر 

 .ألوان خشبية 

 ) أدوات هندسية ) مسطرة، مثلث ، برجل. 

  الرسم  المتحاني سم 50×  35مساحة  – أو فبريانو كانسون –تسليم الطالب ورقتين

 والتصميم.
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o   سؤال صواب  20أسئلة اختيار من متعدد لكل سؤال درجة واحدة كاملة،  10اختبار المعلومات العامة يشمل

 45االختبار  سؤال ومدة 30وخطأ يحسب لكل سؤال درجة واحدة كاملة، ليصبح اختبار الفنون مكون من 

 درجة( ويتم التصحيح إلكترونيًا. 30=  1×20+  1×10دقيقة فقط. )

o   من إجمالي درجات جميع االختبارات؛ % 70 شروط النجاح في االختبارات حصول الطالب على نسبة

 كشرط لنجاح الطالب وحصوله على الئق. 

 

 (:تربية فنية)شعبة  والتربية التربية النوعية -كليات التربية الفنيةقدرات  : اختبارثالثاا

 درجة  30    اختبار معلومات عامة -

 درجة 40     رسم اختبار -

    درجة 30     تصميم  اختبار -

o   ساعات فقط والتقييم مسئولية كل كلية واألدوات المطلوبة هي : 4مدة اختبار الرسم والتصميم 

  وممحاةأقالم الرصاص بدرجاتها المختلفة. 

 .أقالم الفلوماستر 

 .ألوان خشبية 

 ) أدوات هندسية ) مسطرة، مثلث، برجل. 

  الرسم  المتحاني سم 50×  35مساحة  – أو فبريانو كانسون –تسليم الطالب ورقتين

 .والتصميم

o   أسئلة صواب  10سؤال اختيار من متعدد لكل سؤال درجة واحدة كاملة،  20اختبار المعلومات العامة يشمل

 45سؤال ومدة االختبار  30واحدة كاملة، ليصبح اختبار الفنون مكون من وخطأ يحسب لكل سؤال درجة 

 درجة( ويتم التصحيح إلكترونيًا. 30=  1×20+  1×10دقيقة فقط. )

o    من إجمالي درجات جميع االختبارات؛ % 70 شروط النجاح في االختبارات حصول الطالب على نسبة

 كشرط لنجاح الطالب وحصوله على الئق. 

 

 :الجميلة )شعبة عمارة(كليات الفنون  : اختباررابعاا

 درجة 60      رسم معماري اختبار -

 درجة 10   والتشكيل واالبتكار تاريخ العمارة اختبار -

 درجة 30     اختبار ذكاء ومعلومات عامة  -

o  ساعات فقط والتقييم مسئولية كل كلية واألدوات المطلوبة هي: 3مدة اختبار الرسم المعماري 

  الرصاص بدرجاتها المختلفة.أقالم 

 .أقالم الفلوماستر 

 .ألوان خشبية 

 ربع فرخ( سم 50×  35مساحة  –أو فبريانو كانسون  – ةتسليم الطالب ورق( 

o  يشمل سؤال واحد فقط يتم اإلجابة عليه في ظهر ورقة  والتشكيل واالبتكار تاريخ العمارةاختبار

 ح مسئولية الكلية.دقيقة فقط والتصحي 45مدة االختبار  A4األسئلة 
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o  سؤال  20سؤال اختيار من متعدد لكل سؤال درجة واحدة كاملة،  10اختبار المعلومات في التخصص يشمل

 30صواب وخطأ يحسب لكل سؤال درجة واحدة كاملة، ليصبح اختبار الفنون الجميلة )عمارة( مكون من 

 يتم التصحيح إلكترونيًا.درجة( و 30=  1×20+  1×10دقيقة فقط. ) 45سؤال ومدة االختبار 

o   من إجمالي درجات جميع االختبارات؛ % 70 شروط النجاح في االختبارات حصول الطالب على نسبة

 كشرط لنجاح الطالب وحصوله على الئق. 

 

 :االعًلمكليات قدرات  : اختبارخامساا

درجة  100)معلومات في التخصص + معلومات عامة + لغة عربية ولغة إنجليزية( اختبار معلومات عامة -

    

o   سؤال  45سؤال اختيار من متعدد لكل سؤال درجة واحدة كاملة،  55اختبار المعلومات العامة يشمل

سؤال ومدة  100صواب وخطأ يحسب لكل سؤال درجة واحدة كاملة، ليصبح اختبار الفنون مكون من 

 درجة( ويتم التصحيح إلكترونيًا. 100=  1×45+  1×55فقط. )ساعة ونصف االختبار 

o    من إجمالي درجات جميع االختبارات؛ % 70 شروط النجاح في االختبارات حصول الطالب على نسبة

 كشرط لنجاح الطالب وحصوله على الئق. 

  ا  11في تمام الساعة المعرفي يبدأ االمتحان  .في تخصص كليات االعًلم فقط صباحا

 

 :قسم المسرح التربوي –ة التربية النوعية كليقدرات  : اختبارسادساا

   درجة  100    + معلومات في التخصص اختبار معلومات عامة -

o   سؤال  60سؤال اختيار من متعدد لكل سؤال درجة واحدة كاملة،  40اختبار المعلومات العامة يشمل

سؤال ومدة  100صواب وخطأ يحسب لكل سؤال درجة واحدة كاملة، ليصبح اختبار الفنون مكون من 

 درجة( ويتم التصحيح إلكترونيًا. 100= 1×60+  1×40فقط. )ساعة ونصف االختبار 

o    60حصول الطالب على نسبة  قسم المسرح التربوي –ة التربية النوعية كليشروط النجاح في اختبار %

 ختبار  كشرط لنجاح الطالب وحصوله على الق.. االمن إجمالي درجات 

 

شعبة التربية "والتربية التربية الموسيقية )لكليات التربية الموسيقية والتربية النوعية  اختبارات: سابعاا

 (:"الموسيقية

 درجة  65      سماع اختبار -

       درجة 35      علومات عامةم اختبار -

o  .تقييم االختبار السماعي مسئولية كل كلية 

o  سؤال صواب وخطأ  25من متعدد لكل سؤال درجة واحدة كاملة، و اختيار أسئلة 10الموسيقى يشمل  اختبار

 45سؤال ومدة االختبار  35يحسب لكل سؤال درجة واحدة كاملة، ليصبح اختبار الموسيقى مكون من 

 ويتم التصحيح إلكترونيًا. درجة( 35=  1×25+  1×10دقيقة فقط. )
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o   من إجمالي درجات جميع االختبارات؛ % 70 شروط النجاح في االختبارات حصول الطالب على نسبة

 كشرط لنجاح الطالب وحصوله على الئق. 

 

 :التربية الرياضية )لكليات التربية الرياضية(كليات  اختبارثامناا: 

 :معلومات في التخصص أخر اختبار في اختبارات القدراتلمن يومين إلى ثالثة أيام واختبار ا 

    طبي وقوام )الئق أو غير الئق( اختبار -

             )الئق أو غير الئق(    اختبار شخصي  -

 درجة 70     ومهارة بدني اختبار -

  درجة 30   في التخصص    معلومات عامة  اختبار -

o   مسئولية كل كلية. والمهارة ةالبدنياالختبارات االختبار الطبي والقوام وتقييم 

o  20من متعدد لكل سؤال درجة واحدة كاملة،  اختيارسؤال  10المعلومات في التخصص يشمل  اختبار 

 30مكون من  التربية الرياضيةسؤال صواب وخطأ يحسب لكل سؤال درجة واحدة كاملة، ليصبح اختبار 

 ويتم التصحيح إلكترونيًا. درجة( 30=  1×20+  1×10دقيقة فقط. ) 45ختبار سؤال ومدة اال

o  المناسبة الختبارات التربية الرياضية. الرياضية الحضور بالمالبس 

o   من إجمالي درجات جميع االختبارات؛ % 70 شروط النجاح في االختبارات حصول الطالب على نسبة

 كشرط لنجاح الطالب وحصوله على الئق. 

 


