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معايير جودة المفردات االختبارية

ية ، خالية من الغموض ، واألخطاء النحوية واإلمالئ( أجنبية)بلغة عربية مفردة االختبارية صياغة ال

.  ومراعاة  دقة التعبير ، وعالمات الترقيم 

وتنسيقها وتنظيمها مفردة االختبارية وضوح ال.

للزمن المخصص لها مفردة االختبارية  مناسبة أن تكون ال  .

 وتحقيق مزيدا من تعزيز التعليم ، وترسيخ المعلومات ، وتنشيط الفكر ،مفردة االختباريةحقق التأن

.  النواتج التعليمية الالزمة 

 أجزاء المقررالمفردة االختبارية معبرة عن أحد أن تكون.

 تيعاب مختلفة من مجاالت األهداف المعرفية ، كالتذكر ، واالسالجوانب المفردة االختبارية أحد الأن تغطي

.، والتطبيق ، والتحليل ، والتركيب ، والتقويم 









حوئئ و  ولألائئرل ولألسئئة دور موم ئئ وقئئمونوئئ   ولئئ لنتونم ئئ وللمنم مئئ ى و نوئئر مومسئئن  ون
نكئئئ ىوللملشئئئ رلذولئئئ لونمئئئروم ئئئسملو ئئئ سهدوللسئئئة دولحئئئرولائئئ وللممئئئس  موللنئئئمو ل  ئئئمولى

ضمىوممس  موج رلوللنو    و
: ن ل وللمفمرلتولالخن سم دوإلىول ع ىو

:productionأسئلة إنتاج االستجابة** 
:selectionأسئلة اختيار االستجابة** 



:productionأسئلة إنتاج االستجابة** 
ع  ئئئحوقئئئموائئئ لولللئئئ بو ن  ئئئعومئئئىوللمئئئنم  ولىو كنئئئعوإجس نئئئحوعئئئىوللمشئئئك دوللنئئئمون ئئئم 

:للمفمرلو و نوس وإلى
لسة دولإلكمسل. 1.
مممقدوللم   حست. 2.
لل  مو للمس  . 3.
لسة دوللموسلو. (.و   لو–ق  مو)و4



:selectionأسئلة اختيار االستجابة** 
ك د و ع  ئحوقموا لوللل بومىوللسة دونور ول منم  وعرلوإجس ستول سئاللول وح ئ لول مشئ

جس ئئئستولإلجس ئئدول وللحئئئلولل ئئح نومئئىو  ل ئئئسول ولقضئئلوائئ  ولإل( نمئئم و)ولىو نخ ئئمو
ح ن وليوالو نسئئمىوائئ  وللسئئة دو سلسئئة دوللم ضئئ ع دولل ئئسوننسئئ و م ضئئ ع دوللن ئئ

: نوس وإلى.و خن  ون ح ح سومىوقمروآلخم
لالخن سمومىومنمرر. 1.
لل  لعو للخ أ. 2.
للمزل جد. 3.
إعسرلوللنمن ع. 4.



سو ك مئستومئىومفمرلتوللموسلومىوللل ع ئدوللنئمونسئمنول مئنم  و ئأىو ج ئعوع   ئنمرو
لل و ائئئ وعلئئئر  وقئئئسلمنم  و سئئئألول سئئئنرعىومئئئىوللئئئ لكملوللمم  مئئئستو لتوللم قئئئدو سلسئئئاو
سا   ول وم سلعوقموا لوللل بومىوللسة دو نلظئ  و عئمحوحوئسةمو م ئ  حستول ومفئ
لقكسم وليولىو و  و لشس وإ رلعم و عسرلومسون رلوا  وللسة دو ك مستومثل

(.ووللخ....ول كمو–لكنعومسونمم وعىو–قسمىو–لشم و–لسقشو)
:مخرجات التعليم التي تفيد مفردات المقال في قياسها -

بومئىوللوئئرملوللوئرملوع ئىوللنم  ئموللكنئس موح ئنونكمئىوللام ئدولل لئىول ئ لولللئ و-
.ووع ىولإللنسجو للنكسملو للنم  موعىوللقكسم

م  و سسنرعسءوع ىوللنوسءوللمم  مستو نلظ م سو للم  و  ل سوإ و و  وللمنللورملو-
لإلجس دوللنمونم  و  ىوعلس مومخن فدومىوللموممو

أسئلة المقال:  أوال



ىوللسئس و ىوقوئئرو  ئمن  وائ لولل ئر ولمن س ئسوك  ئملو سل ئرق :وللوئرملوع ئىولال نكئسم--
رلوم نكمل و  وللمنم  و إعسرلونلظ  و نأل  و محوعلس موللموممو  م ودوجر 

عمئئئئئلونف ئئئئئروقئئئئئموللنحوئئئئئمومئئئئئىوللمم  ئئئئئستوللمو  ئئئئئدوللم  ئئئئئسو  لئئئئئ ولل ئئئئئسونن  ئئئئئع-
.لمخن فدلسنلنسجستو موسملستو نح   تو ل  رلموللحكس وع ىوللمممقدو أل لع سول

قئىوق ئ و  سهدومفمرلتوللموسلوقرونار وقىوكث ئمومئىوللح ئسىوإلئىولخئن  ولل   ئد-
س ئئئدوللمو ئئئ رومل ئئئس و ائئئ لو ئئئار وإلئئئىوعئئئر ون ق ئئئموللئئئ محوقئئئىوللن  ئئئلوإلئئئىولإلج
لمئسولمئر و ضئ  وللم  ئ عومئى سئاللوللم    دول سولضئم ومسئن لا وقئىوللمئسرل و ل 

.للموسل
م وئدوعئمحوقرو ك ىولر و محولل  عوم ئسملول   ئدوقئىوللنم  ئموللكنئس ى و قئىو -2

مجئدوعسل ئدو م  و نلظ  وللمم  مست وق اثموا لوع ىوللم حن وممسو جم ئحو م ئىور
جرل و

عيوب أسئلة المقال



  لئ ولىو ن  عون ح نولسئة دوللموئسلو قنئسو ئ   وعئ  ل وع ئىوإج سرائسول مم ئ  -4
لئحونئأث موكلو سلعو حس لولىو كنعولك موقرموممكىومىولل فحست والعنوسر و أىوللكئ 

 ئئئ عوك  ئئئموع ئئئىوللرمجئئئدوللنئئئىو ح ئئئلوع   ئئئسوحنئئئىولئئئ وكئئئسىوائئئ لوللكئئئ وه ئئئمومئئئمن  و 
.للم ض ب

 لحئئرلولىو كئئ ىوللسئئاللو لضئئحسو محئئررلو ح ئئنونكئئ ىوللمشئئك دوللنئئىو  مح ئئس1 جئئعو)
قىول اسىوللمنم م ىو

حنىو) مئىو مئس ل و" مكىوق سسومخمجستوللنم   و جعولىو نجلعوللساللوك مستومثلو2
 ه ئئئئئمو لئئئئئ ومئئئئئىوللك مئئئئئستوللنئئئئئىونئئئئئمن  و نئئئئئ كموللحوئئئئئسةمو"و منئئئئئى و ل كئئئئئمو حئئئئئرر

للم  ئئسو  مكئئىولسئئنخرل وع ئئسملتولخئئم ومئئىوشئئأل سولىونوئئ سوللمسئئن  ست.و للمم  مئئست
"ولمس ل و لشم  و قسمى و لم   و قسمولس سع و ح لو للور"ومىوللارل ومثلو

قواعد إعداد أسئلة المقال-ب



مونفك م و ن نوللساللوقرملوك  ملومىوللحم دول منم  وإل رلءوآملةح و مسو ج لوق-
.  جرللح

من  دو ممحوللساللوللمشك دو شكلو مكىوللمنم  ومىونلظ  وللمم  مستوللم-
. سلمشك دو للم  و  ل سوإلخملجوم ض بومنكسمل

عملمى  حنن  مس للمخن فدللمو  دللمم  ستع ىللنمك زللسالل حوم-
.لحكس  ل  رلم نح   ت موسملستلسنلنسجست

سمد لل  سلحوسةملإللمس مىلل سلعنمكىج رلرملس دعسرلتللسالل شجع-
رمل  .  ل سللم قست ل 

للممسم لرمت لسنمرلر  نح   ح قمل مسن خ صع ىللمنم  قرملللسالل  مز-
. عم  س و قكم س و  ظ ف س ونكسم  س وللم م د

:محكات الحكم على أسئلة المقال



.للرملسىللموممم ض عستللسة دن  ى-

ث الجس دللخنم-مس  )منل عد أشكسلللسة دعمح م ودقىللنل ب نس -
.(لجس ن قسم

.(-م ز–  ى– ضن– لزى)مثل لضنمحرر   عللسالل  سهدن رل-

:محكات الحكم على أسئلة المقال



 وم ضئئئ ع س ول وسلسئئئة دوللم ضئئئ ع دوللسئئئة دوللنئئئىو مكئئئىونوئئئر مورمجسن ئئئسونوئئئر مو و ئئئرو 
مئىو  عمإ لومسون ون ئح نوللسئاللوللم ضئ   ل ولىوالس ولنفسقسوقىوللحكس  و ر و

للئ لبو مئى ح نو ن  لوللجم عوإلىولفسوللئرمجستو ق لومجم عدومىوللم حح ى
للم ض ع دللسة دو

ةاألسئلة الموضوعي: ثانيا



 و ضئعومكئسىو و رو أسة دولإلكمئسلو أل ئسوع ئسملو كن  ئسوللمم ئ  وقئروحئ  ومل ئسوك مئدول ولكثئم و نئ
دوللنئىوكلوك مدومح  قدوخ ول وعرلولو  و    عومىوللمنم  ولىو ضئعومئىوعلئر وللك مئستوللمح  قئ

.نجملومملىوللم سملومكنم  و  لضحس و
: مميزات اسئلة التكميل 

.س  لدو ضم سو ن ح ح س-
.شسم دولس  سول مسرلوللم م دوللمملرولالخن سموق  س-
.مجسلوللنخم ىوق  سوضم  ولس  س-

يل التكمأسئلة -



:التكميل مخرجات التعليم التى تقيسها أسئلة 

.لخن سموممسلىوللمفمرلتو للم   حست(و1
رلنو للمئسكىولخن سموللمخمجستوللمنم وئدو سلحوئسةمولل سئ  دوكسلسئمسءو للنئ لم خو للحئ(و2

. لل  س ولل س  د
.لخن سموللمخمجستوللمنم ودو مممقدوللم سرئ(و3
.لخن سموللمخمجستوللمنم ودو مممقدولل م ودو للس  ع(و4
.لخن سموللمخمجستوللمنم ودو و سسوللنفس مولل س  ول مم  مست(و5



:  التكميلأسئلة إعدادقواعد 
نىو ك ىولىون سغوللم سملولللسق دوقىوشكلومخن موع ىوقرمولإلمكسىوح جعو

ق حللساللو لضحسوالوهم حو

كث ملولالونحن  وللم سملوع ىوعرروك  مومىوللفملهستولىو ج روقملهست جعو
لحرلو ار وإلىوهم حوللساللو كوسعرلوعسمدو حسىولىونحن  وللم سملوع ىوك مدو و

لسق دول وك من ىولسق ن ىوقو و



:وسئئسةلوللنسل ئئدنمئئرولسئئة دولل ئئ لعو للخ ئئأومئئىولئئ بوللم ئئسملتوللنئئىو سئئنج عول ئئسوللمئئنم  و إحئئر ولل و
ل و(وه ئئموم لقئئم/وم لقئئمو(و)مل /وحو وئئدو) و(وه ئئمو ئئح ن/و ئئح نو(و)ال/ولمئئ و(و)خ ئئأ/و ئئح نو)

.مسوشس حو ل 
:والخطأمزايا أسئلة الصواب 

.قىونو  م س و الونسن مموج رلوقىون ح ح سم ض ع دو-
.م  محللمحن  وللرملسىولل  ون ونشسم دولس  س و ن  ىولجزلءوك  ملومىو-
.موسملدو سالخن سملتوللم ض ع دوللخم  لل ضعو لل  سهدس  دو-

. ومسسحدوك  ملومىولل مم سن ن-
.ملسس دولو سسوللحوسةمو للم سرئوللنسم خ دو  جحوعس -

أأسئلة الصواب والخط-



:والخطأمخرجات التعليم التى تقيسها أسئلة الصواب 

.ق سسومممقدوللحوسةمو للمفسا  ولل س  دو ممسلموللم   حست(و1
لحوئئئئسةموق ئئئئسسوقئئئئرملوللمئئئئنم  وع ئئئئىولكنشئئئئس وللمفئئئئسا  وللشئئئئسةمدوللنئئئئىوالوننمشئئئئىومئئئئعول(و2

.للم م د
.ق سسوقرملوللمنم  وع ىونم  زوللحو ودومىوللمل (و3
م  زو  ىو مىومظسامو ل وللورملوع ىوللن:وق سسوقرملوللمنم  وع ىوللنفك مولللسقر(و4

لالسنجس ستو



:والخطأالصواب أسئلة قواعد بناء 

ملومة سئئ دو جئئعولىوننضئئمىوللم ئئسملول وللسئئاللوقكئئملو لحئئرلوقوئئ  و لىونكئئ ىوائئ  وللفكئئ(1
. م مد و لىونك ىوقىومكسىو سمزومىوللم سمل

الو جئئئئعولىون ئئئئسغوللم ئئئئسملو إحكئئئئس و ح ئئئئنونكئئئئ ىو ئئئئح حدونمسمئئئئسول وخس ةئئئئدونمسمئئئئسو و(و2
.نحنملول وجرلوح لو  ل  سول وخ ة س

س ةدومثلو جعون خىوللح موعلرولسنخرل وللك مستوللنىونونمىوعسرلو سلنمم مستوللخ(و3
لك مستو  مكىون قىو ل وإمسو نجلعولسنخرل وا  ول.ورلةمس  و ل رل و جم ع و الو مكى

.ووك  د
 سملتو جعولالونك ىوللم سملتو ح حدوقىولالخن سمول  لو شكلومسنممومىوللم(و4

للخ أ



 ر  ئئد وننكئئ ىولسئئة دولالخن ئئسمومئئىومنمئئرروقئئىول سئئ و ئئ ماسومئئىومشئئك دو عئئرلوح ئئ ل
مئئئسوع ئئئىوشئئئكلوع ئئئسملولسق ئئئد و ن سئئئمىو ن ئئئم وللمشئئئك دوإمئئئسوقئئئىو ئئئ  دولسئئئنف سم د و ل 

 ولمئئسوللح ئئ لولل ر  ئئدوق ئئىوع ئئسملوعئئىولإلجس ئئستوStem(وللجئئ م)للمشئئك دو أ ئئلوللسئئاللو
(و سل ئئئئئئئرلةل) نسئئئئئئئمىوللح ئئئئئئئ لول ولإلجس ئئئئئئئستولل ر  ئئئئئئئدو للمحنم ئئئئئئئدوقئئئئئئئىوحسلئئئئئئئدوللسئئئئئئئالل

Alternatives ةئدو و ننضمىولل ئرلةلوإجس ئدو لحئرلو ئح حدو عئررومئىولإلجس ئستوللخس
.Distrostorsللمشننستللنىو   موع   سو

أسئلة االختيار من متعدد-



:متعددأسئلة االختيار من مزايا 
:مىولا ومزل سولسة دولالخن سمومىومنمررومسو  ى

.عل موللنخم ىوق  سولقلومىولسة دولل  لعو للخ أ-
.  مم لن سوللك  مل وإ ومىوللممكىولسنخرلم سوقىوق سسوعر رومىومخمجستوللنم-
.دلظموللمفح صوإلىوضم ملوللنم  ز و مممقدوللحوسةمومممقدورق ون فتو-

:متعددعيوب أسئلة االختيار من 
للمم   حنسجوإلىوج روك  مومىوق لوإعرلراسو-
نكئئسمو للنئئىوننم ئئمون ئئ نولو ئئسسومخمجئئستوللئئنم  وللنئئىوننم ئئمو سلنئئأل  و للنلظئئ  و لال الو-

.س ىن سلنم  موللك
. لسءولسة دولخن سمومىومنمرروخسل دومىوللم  ع م  دو-
.نحنسجوإلىولفوستوكث ملوقىو  سعن س-



:متعددقواعد بناء أسئلة االختيار من 
و ئ رومئىو جعولىو حن  ول ئلوللسئاللومشئك دومحئررلونمسمئس و ح ئنو ف ئ وللمئنم  وللم(و1

الحنئئئ لءو للمم ئئسموللسسسئئى.وللمشئئك دور ىوحسجئئدوإلئئىولالسئئنمسلدو سل ئئرلةلولن ضئئ ح س
لللظئمول لوللساللوع ىومشك دوكسم دوا وللورملوع ئىولالسئنجس دول ئلوللسئاللور ى

.ل  رلةل
رل وائئ لوقوئئرون ئئ ىولىولسئئنخ"وجم ئئعولإلجس ئئستوللسئئس ودو ئئح حد" جئئعوعئئر ولسئئنخرل و(و(و2

لل ر لو ار وإلىولىو ك ىوللساللوس   ول  س دو
. ل  جعونجلعو   دولللفىوك مسولمكىو(و3
 لئئىومئئىو جئئعولىو كئئ ىوكئئلو ئئر لوملسسئئ س ول   ئئس ول ئئلوللسئئاللوقئئإ لوكسلئئتوللك مئئدولل(و4

.لل ر لولل ح نوقسع  و جعولىون رلوكلولل رلةلوللخم و فسعلو اك ل
سونئمروك مئدوقئىو جعونجلعولالمن س ستو  ىول لوللساللو لإلجس دولل ح حدوقكث ئمل ومئ(و6

.وللإلجس دولل ح حدونك ىوع مدوع   سولل سونش حوك مدو مرتوقىول لوللسال



:متعددمناالختيارأسئلةعلىالحكممحكات
.لو سسح ضمتللنى سل ر للمفمرلنمن  -
.هم ح الق  سز سرلال مف  محس  د   دللسالل  سغ-
. س  لدللمنم   ف م س محررل لضحدمشك دعىللسالل م م-
.للسالل رلةللكنس دللم م د لل  للل رلةلننفم-
ل ر ل ىللمنوه مل   عظسام س و ممو الج ل س  ر  شكللل رلةلن سغ-

.للسالل
.ل منم  ممه عه مإم سكسنحرنللساللقىلفىع سملت  جر-
.فظللحع ى شجع مسللرملسىللكنسعمىل س وللمفمرلع سملتنسنخر -
.لل رلةللحرللنح زل لإلجس دماشملتع ىللساللجزم حن  -





( :المزاوجة ) أسئلة المطابقة  

Matching items

 سملتومىوللك مستول وللم(وقسةمن ىو)و نأل وا لوللل بومىوللسة دومىومجم عن ىو•
ح نو (ولإلجس ستو)و و نسمىوللوسةمدوللثسل دو(وللمورمستو)و نسمىوللوسةمدولل لىو

ىولل سلعو ك ىولكلومورمدوقموللوسةمدولل لىوإجس دوقموللوسةمدوللثسل دو و    عوإل
 سملتولىو م  ووكلوك مدول وع سملوقموللوسةمدولل لىو مسو لسس  سومىوك مستول وع

لمفسا  و  سنخر وا لوللل بولو سسوقرملولل سلعوع ىوم  ول.وقموللوسةمدوللثسل دو
. للم سرئو للنمم مستوللم م دو

:ويتصف هذا النوع من األسئلة بما يأتي •
.سهولة اإلعداد والصياغة •

.موضوعية التقييم •

.مجال التخمين فيه قليل •

.مناسبته للطلبة في المرحلة األساسية •

.بذكر الحقائق ، والتعميمات ، والمفاهيم العلميةمناسبته لقياس قدرات الطلبة المتعلقة •

.تشجيعه على حفظ المعلومات وتذكرها •

ثانية استخدامه يتطلب وجود عدد من العالقات المتناظرة من المعارف ، وان يكون عدد البدائل في القائمة ال•
( .المقدمات ) االولىمن عدد القائمة اكثر( االجاباتقائمة ) 



نشاط 
خطوات بناء االختبار التحصيلي؟ماهي



التحصيليخطوات بناء االختبار

                                         Content Outlineوضع تخطيط للمحتوي-1

     Statement of learningة  نواتج التعلمصياغ-2
outcomes

                                  Table of Specificationوضع جدول المواصفات-3

                                             Item Selectionراختيار فقرات االختبا-4

                                   Composition of Instructionsوضع التعليمات -5

Development of Answer sheetsة اإلجابةتصميم ورق-6

Construction of Answer Keysجابة   وضع مفتاح اإل-7

Test Administrationتنفيذ االختبار   -8

Test Revisionةالمراجع-9



"مالئهوزتصنيف بلوم"تصنيف  المستويات المعرفية لألسئلة



نشاط 
لومتصنيف مخرجات التعلم تبعا لمستويات ب



مستوى التذكر( 1)
ن  ستونئئئ كموللمئئئسرلوللنئئئىوسئئئ مونم م ئئئس و  مثئئئلوللنئئئ كمول مم  مئئئستولقئئئلوللمسئئئ

.للمممق دوللخس دو ل لنتوللنم  
: علروكنس دولسة دوج رلومىوا لوللل بو ملعىومسو  ى

. سلموممم س ودوللسة دولمسورمس ول ومسوا وم ج رو-
للنم  مئئئىولسئئئنخرل ولفئئئسوللنم  ئئئملت ول ولللفئئئسظوكمئئئسوسئئئ مولسئئئنخرلم سوقئئئىوللم قئئئ -

.ر ىون   م
: مىوللمث دوللرللدوع ىوا لوللمسن  

..............من هو الذى* ؟ ..................كم* ؟ .......ماذا حدث بعد
؟ من الذى تحدث ...........صف ما حدث عند* ؟ ..........استخرج معنى* 
؟( .......خطأ)أو ( صح)؟ ضع عالمة .......إلى



مستوى الفهم(2)
 ظ مو ل ومىوخ ل و قروا وللورملوع ىوإرمل ومملىوللمحن  وللرملسى

للشم و) ونفس موللمسرلو(للك مستوإلىولمقس ومث )نمجمدوللمسرل ومىو  ملوإلىولخم و
 دوعىوللسالل و ممسو م زوللف  ولل م ودوللنىو ن م سوللمنم  وقىولإلجس(ول وللن خ ص

  ض  و للنىونك ىومحررلو
:للمث دوللرللدوع ىوا لوللمسن   مىو

؟..........اكتب بأسلوبك الخاص عن-
؟.............اكتب نبذه مختصرة عن-
؟......من هى الشخصية الرئيسة فى -
؟.......و ....... هل يمكنك التمييز بين -
؟.......و ............. ما الفرق بين -
؟.....................ماذا يقصد بكلمة -



مستوى التطبيق-(2)
 وجر ئئرل و مئئسو و ئئرو مسئئن  وللن   ئئموقئئرملوللمئئنم  وع ئئىولسئئنخرل ومئئسونم مئئحوقئئىوم لقئئ

مهارات الدالة ومن ال لللظم ئستقىو ل ولسنخرل وللو لعرو للو لل ى و لل ممو للمفسا   و

على مستوى التطبيق
.استخدام المعلومات( 1
.استخدام األساليب والمفاهيم والنظريات فى مواقف جديدة( 2
.حل المشكالت باستخدام المهارات المطلوبة أو باستخدام المعرفة( 3

:ومن األمثلة الدالة على مستوى التطبيق ما يلى
؟...............فى .......... هل يمكن أن يحدث * 
؟...........ما هى األسئلة التى ربما كنت ستسألها عن* 
مستخدمًا المعلومات المعطاة؟.......... أعد مجموعة من التعليمات عن* 
...............هل هذه المعلومات مفيدة لو كان لديك* 



مستوى التحليل-(2)
ىو ل ون ض نو  ش موقرملوللمنم  وع ىونجزةدوللم ض بوإلىومك لسنحوللمة سد ولل ر وم

للم قدو  ىوللقكسمومىوح نوللم   و لالسنلنسجو
:المهارات الدالة على مستوى التحليل ما يلىومن 

.م حظدولللمس جو للمث د(و1
.نمن عوللفم بول    لول كل(و2
.إرمل وللمملىومىو  ىوللس  م(و3
.نمم  وللمك لست(و4

:ومن األمثلة الدالة على مستوى التطبيق ما يلى
؟..............ما الحدث الذى لم يكن ليحدث لو أن * 
ماذا ستكون النتيجة؟......... لو حدث * 
؟...........و .............. ما درجة الشبه بين * 



مستوى التركيب(5)
مكئئىولىو  شئئ موإلئئىوقئئرملوللمئئنم  وع ئئىو ضئئعوللجئئزلءوممئئسولنكئئ  ىوكئئلوجر ئئر و  

لى ومن المهارات الدالة ععلس مل ونجم عو شملوإعرلروم ض ب ول ومحسضملومم لد و

:مستوى التركيب ما يلى
.لسنخملجوللمم م ستومىوللحوسةموللمم سل(و1
.م  وللم قستو  ىوللمجسالتوللمنمررل(و2
.ن ض نولللنسةتوللمسمد(و3
.لسنخرل وللمم  ستو للقكسموللور مدوإل جسرولخم وجر رل(و4

: مىوللسة دوللرللدوع ىومسن  وللنمك عومسو  ى
؟...............ل ىو كمىوللحلولئ-
؟..............مس لوس حرنول ولىو-
؟..........ل وكلتو........وك  وسننمسملومع-
؟............لسنل  ولسنخرلمستوجر رلو ه موعسر دولكلومى-



مستوى التقويم-6
حومئئئىو و ئئئرو ئئئحوقئئئرملوللمئئئنم  وع ئئئىوللحكئئئ و  ئئئحدوللمم  مئئئست ول ونحر ئئئروم قفئئئ

 مئئئىو.مئئئسللحكئئئ وللكمئئمو للك فئئئموع ئئئىوم ضئئئ بل مشئئك دومم لئئئدو ن ضئئئ نومل ئئئحوق  ئئئس و
:للم سملتوللرللدوع ىومسن  وللنو   ومسو  ى

.نحر رولخن سملتوم ل دوع ىوملسقشستومل و د(و1
.للنحومومىوق مدوللرل ل(و2
.للموسملد و للموسم دو  ىوللقكسم(و3

:على مستوى التقويم ما يلىالدالة ومن األسئلة 
؟.............قدر قيمة رقمية لـ* 
؟...........برر وجهة نظرك بشأن* 
أمر جيد أم غير جيد؟ اشرح؟............. هل تعتقد أن * 
؟............ما هى التغييرات التى توصى بها بشأن* 
؟ ولماذا؟.............هل أنت شخص * 



ما هو جدول املواصفات؟

ضع أسئلة المناسبة عند و ( أو الدرجات)هو مخطط يتم فيه تحديد األوزان النسبية 
:االختبار وذلك

لكل وحدة من وحدات المقرر •
و لكل مستوى من مستويات التفكير •



ملاذا جدول املواصفات؟



:على تحقيق الفوائد التاليةيعمل جدول المواصفات
تمالتيتوىالمحعناصرجميعتغطيةيتيحالذياالختبارأسئلةفيالمطلوبالشمول•

.تدريسها
فيوالمتمثلةفقطالدنياالجوانبعلىالتركيزوعدماألسئلةمستوياتبجميعاالهتمام•

.التذكرأوالمعرفة
.منظمةوبطريقةكبيرةوبدرجةالتدريسيةاألهدافتحققمدىقياس•
.لمدارسامختلففيالطالبلجميعالمستوىمتكافئةاختباراتبناءفيالعدالة•
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