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 القسم االول -االختبارات التحصيلية بناء: 7
 أ . د. ياسر خلف رشيد الشجيري 

 

تعج اختبارات التحريل مؼ أهػ األدوات لجسع السعمؽمات الالزمة لعسمية التقؽيػ التخبؽي وبذكلل خكا  
رسكسية  اخ التقؽيػ الرفي سؽاء أكانت هكح  اخختبكارات مقششكة مرسكسية  أم اختبكارات مكؼ الكجاد السكجرس م يكخ 

أن األخيكخة هككي األندكر أل ككخاو التقككؽيػ اكي  خاككة الركون ولككحلغ سككيلؽن التخبيكد هشككا لمك  اخختبككارات مككؼ 
الجاد السجرسن وبسا ان الغخو العام مؼ بشكاء اخختبكارات هكؽ تقكؽيػ األهكجار بغيخهكا مكؼ أدوات التقكؽيػن اكان 

ؽ تقكؽيػ األهكجار التجريدكية التكي تدكيخ  كسؼ الغخو العام مؼ بشاء اختبارات التحريل مكؼ الكجاد السكجرس هك
 خطة مخسؽمة لم  واق الخطؽات اآلتية:

 
 : تحديد األهداف التعليمية )التربهية(.أوالا 

ان أول خطؽة اي الجاد اخختبار التحريمي هي معخاة األهجار التعميسيكة لمسكادة الجراسكية السكخاد و كع 
ي يتؽقع مؼ الطالر ان يلكؽن قكادراع لمك  ان يقكؽم عك  ععكج أسئمة اختبار لها مؼ خالل وصو دقيق لمدمؽك الح

 اخنتهاء مؼ لسمية التعمػن وفيسا يمي شخح مؽجد لألهجار التخبؽية والتعميسية.
 ما المقصهد بالهدف؟ 

هشككاك تعخيفككات لجيككجة لمهككجرن اهككحا مروبككخت ميجككخ  يعخاكك : م عونكك   بككارة لككؼ مجسؽلككة مككؼ ال مسككات 
 صجك التخبؽيةم.والخمؽز ترشو واحجاع مؼ مقا

ويعخاك  مدي سكيلؽ  عونكك : م السشتكؽج الشهكامي العسميككة التجريدكية بسككا يزكجو اكي انجككاز عذكخ  أو أداء قابككل 
 لمسالحعةم.

ويسلؼ ان نعخا  أيزاع عون : م سمؽك ايجاب يتؽقع ان يلتدب  الطالكر نتيجكة تفالمك  مكع مؽقكو تعميسكي 
 وتوثخ  ععشاصخ م.

 خبؽية:ومؼ األمثمة لم  األهجار الت
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 ان يقخأ الطالر درس حدؼ وريػ بجون أخطاء. -
 ان يتعخر الطالر ال  أجداء القمر. -
 ان يدس  الطالر قادة السعارك اآلتية: حطيؼن اليخمؽكن القادسية. -
 ان يحبخ الطالر أقدام ال مسة. -
 
 :تصنيف األهداف التعليمية 

ترككشيا األهككجار التعميسيككة و لككغ لقككج شككعخ السهتسككؽن عالايككاس والتقككؽيػ واككي مقككجمتهػ مبمككؽم  عزككخورة 
اككي جامعككة شككيلا ؽ لككؼ اتفككاف لمكك  ترككشيا  6956لتدككهيل التعامككل معهككان اقككج تسخككه اجتسككا  لهككػ سككشة 

األهكككجار الككك  ثالثكككة مجكككاخت هكككي م السعخاكككي واخنفعكككالي والحخبكككيم وقكككج اتفكككق اكككي اخجتسكككا  لمككك  الخطكككؽ  
 العخيزة ل ل مجال.

مككل مككع شخرككية السككتعمػ السعقككجة عرككؽرة اجساليككةن ومككع أنشككا وتككوتي أهسيككة الترككشيا مككؼ صككعؽبة التعا
يسلكؼ ن و مدتؽ  أو درجة امتالكهكا بكل مشهكا نعخر ان الذخرية بل مت امل واخيجة اي خرامرها مؼ حيث

 مدتؽيات رميدية لألهجار هي : ثالثيد يتس
وتسثكككل األهكككجار  وهكككي أهكككجار الشعكككام التخبكككؽي أو اهكككجار مخحمكككة دراسكككية األهدددداف التربهيدددة العامدددة: -

 اخستخاتيجية.
وهكي أهكجار متؽسكطة التحجيكج يتؽقكع أن يحققهكا الطمبكة اكي نهايكة بخنكام   األهداف التعليميدة خاةدة: -

 دراسي معيؼ لدشة أو لفرل دراسي.
لمك  مدكتؽ  وحكجة دراسكية أو وهكي أهكجار تكختبس عدكمؽك الطالكرن وت كؽن : األهداف سدلهيية محدددة -

ن ولكككادة مكككا ت كككؽن أهكككجار يسلكككؼ يركككطمل لميهكككا عاألهكككجار الدكككمؽبيةحركككة دراسكككية واحكككجة: وهكككي مكككا 
 ن ويسلؼ ترشيفها ال  أهجار ممعخفية ووججانية ونفدحخبية .مالحعتها وقياسها

 
  تصنيف االهداف التعليمية 

 لكج  السكتعمػ اونك  يعكجيتزسؼ هحا الترشيا  مجسؽلة واسعة ججا مكؼ اخنسكا  الدكمؽبية التكي راد تحايقهكا    
 يتزككككسشها هككككحا اخنسكككا  الدككككمؽبية التككككي تحجيكككج اخهككككجار التعميسيككككة اككككي  ككككؽء شككككيؽلا واسككككتخجاما اككككي اخكثكككخ
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ويت ككؽن هككحا الترككشيا مككؼ مجسؽلككة مككؼ اقدككام  تحتككؽي لمكك  نتاجككات الككتعمػ السسلشككة والتككي يتؽقككع ن الترككشيا
معيشكة اكي سكمؽك التركشيا لمك  صكؽرة تغيكخات  ا  يقكؽم هكحا اخزال  لؽقت تعميسين اكتداب الستعمػ لها ععج

ن اكي  بككارات سككمؽبية ويسلككؼ لمسجرسكيؼ ان يدككتفيجوا مكؼ هككحا الترككشيا اكي صككيا ة اهكجااهػ التعميسيككة الطمبكةن
 :   لمسجال السعخايوأخخون  السدتؽيات الدت لترشيا مبمؽم وتيوفيسا ي
 knowledgeمستهى المعرفة او التذير: .1

ويتزكككسؼ القكككجرة لمككك  اسكككتجلاء او تكككحبخ حقكككامق وأا كككار جدميكككة أو لامكككة اكككي مؽاقكككو تعسكككل ايهكككا مشزهكككات    
   الطالر حت  ساس الحي يجر ان يسمتعج السعخاة األوإشارات لم  استجلاء معمؽمات مختدنة اي الحاكخةن و 

واسككتخجا  انككؽا  مختمفككة مككؼ ونعشككي بهككا قككجرة الطالككر لمكك  تككحبخ  نكثككخ تعقيككجاع األهككجار يككتسلؼ مككؼ تحقيككق األ
سككساء الستبعككة كاأل لجراسككية لمكك  معمؽمككات عدككيطة ندككزياع ا ن تعمسهككا وتذككتسل السككادةأ تككي سككزقالسككادة الجراسككية ال

 لسعالجة مذلالت معيشة.
 أن يعجد الطالر أسساء اخستفهام. :مثل
 .ُيدسين يدتجلين يرون ريعخ   نيحجد نيعجد يحبخن خجم اي صيا ة اهجار هحا السدتؽ  ااعال مثل:توتد

 Comprehensionستهى الفهم )االستيعاب(:م .2
يذككيخ هككحا السدككتؽ  الكك  القككجرة لمكك  اسككتابال مككادة اخترككال وادراك معشاهككا واسككتخجامها دون ربككس عسككادة     

تعشكككي اهكككجار هكككحا السدكككتؽ  عايكككاس قكككجرة الطالكككر لمككك  تفدكككيخ وصكككيا ة أخكككخ ن أو ادراك مكككا يتختكككر لميهكككان و 
ي أ شكلال وصككيا ات تختمكو لسككا درسككها اكي صككؽرتها اخصككميةنولطالككر عاالسعمؽمكات والسعككارر التكي تعمسهككا 

 .ا خة قخأها او سسعهاو رمدي ال  شلل اخخ بون يعيج الطالر أتخجسة اخا ار مؼ شلل لفعي 
 .ت التدسػ الغحامييؽ ل الطالر حاخأن  :مثل
 فدخن يزيؼ.يملن يع نيؽ ل خجم اي صيا ة اهجار هحا السدتؽ  ااعال مثل:توتد

 Application مستهى التطبيق: .3
يقاس عقجرة الطالر هؽ القجرة لم  استخجام السجخدات والقؽالج والسبادئ والسفاهيػ والطخف اي مؽاقو ججيجةن و 

 .مترمة عجؽانر التعمػ اخصميةن مؽاقو ججيجةمؼ مفاهيػ ومبادئ اي تعمس   لم  تؽظيا ما
 يدتخجم .يعسػن يخبسن يشعػن يطؽرن  يطزقن :مثل أاعالنوتدتخجم اي صيا ة اهجار هحا السدتؽ  
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 Analysisمستهى التحليل: .4
يتزسؼ هحا السدتؽ  القجرة لم  تجدمة مادة اخترال أو تحميمها ال  لشاصخها وملؽناتهكا عحيكث يتزكل      

ا الجدميككة ي تفتيككت السككادة التعميسيككة الكك  ملؽناتهككالتدمدككل الهخمككي لألا ككار ولمعالقككات التككي تككخبس فيسككا بيشهككان أ
وقككج يذككسل تحميككل  ناء التشعيسككي لتمككغ السككادةسككة بككيؼ هككح  اخجككداء حتكك  تزككيؼ اهككػ الزشككمواكتذككار العالقككات القا

التشعيسيكة   و تحميكل العالقكات او تحميكل السبكادئأي التعخر لم  العشاصكخ التكي تزكسشتها ا كخة مكا أالعشاصخ 
 .خخالبعه األ اي تشعيػ وتختير وتشديق ما الحي يخبس اجداء ا خة ما ععزها ال 

األا ككارن يزككيؼ الفككخفن يدككتشبسن  يسيككدن يحمككل مثككل: يقككارنن أاعككالنهككحا السدككتؽ  أهككجار خجم اككي صككيا ة توتدكك
 يقارن.
 : Synthesisمستهى الترييب .5

القككجرة لمكك  تجسيككع لشاصككخ أو أجككداء لت ككؽيؼ بككل مت امككلن ويذككسل العسميككة التككي تجسككع بؽسككا تها العشاصككخ   
ة لمك  الخمكق واخبكجا  القجر واألجداءن وتختبس عطخيقة تؤدي ال  ت ؽيؼ نسس أو تخبير  يخ مؽجؽد أصالعن اهؽ 

و نحككؽ بميككات ججيككجة أواككق ترككؽر مدككزق لمكك  ي قككجرة الطالككر لمكك  تجسيككع اخجككداء والككادة بشامهككا أ واخنتككاجن
 تختمو لؼ الرؽرة اخصمية لمسؽ ؽ .
ن يشت ن يذتقن يذللن يرشون يشعػ يخطسن خبرنيُ  مثل: أاعالنوتدتخجم اي صيا ة اهجار السدتؽ  

 .ليطؽرن يؤلون يزت خن يعج
 Evaluationهى التقهيم :مست .6

هكؽ تشسيكة القجرة لم  لسل أحلام نؽ ية وبسية لؼ الجرجة التي تدتؽاي بها مكؽاد وأسكالير معكاييخ معيشكةن و   
لقكج ائكات أ ما ويسثكل  تخص مؽ ؽلاع أوليةن ال  تفاصيل ومعمؽمات  تشاداع القجرة لم  الحلػ واتخا  القخارات اس

 هحا السجال.
يزيؼ جؽانر القؽة والزعو اكي مؽ كؽ  ن يشتقج نيرجر حلساع  مثل: أاعالنوتدتخجم اي صيا ة هحا السدتؽ  

 مان يخجلن يؽازنن يقخرن يتحقق.
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 :تحليل محتهى المادة الدراسية: ثانياا 
اخختبكار خبكج ن ومعشك   لكغ ا ناخختبار التحريمي يختبس لادة عسادة دراسية معيش  تػ تجريدها عالفعكلان      

السككجرس خبككج ان يعككج  ولميكك  اككون   نام السجرسككيؼ اثشككاء لسميككة التككجريذتسككاهعتككػ  تعميسكك  وحعكك   ان يسثككل بككل مككا
ي مكا يدكس  عالخطكة التفركيمية لمسكادة الجراسكية التكي يقكؽم أقامسة عالسؽ ؽلات التي تتزكسشها السكادة الجراسكية 

يكختبس بهكا السكجرس اكي تحجيكج مؽاصكفات محتكؽ  السكادة بسكا يسلكؼ  لسميكاع  يالع وان هح  الخطة تعج دلك نبتجريدها
  .دليل ال تاب السجرسي او السشه ان تحجد السادة مؼ خالل

 
 : تحديد المحتهى )جدول المهاةفات(.اا لثثا

ان الغككخو مككؼ تحجيككج السحتككؽ  هككؽ أخككح ليشككة لمكك  شككلل اختبككار نفتككخو بهككا ان تسثككل محتككؽ  السككادة 
العيشة مؼ األسئمة أو الفقخات خبكج أن تاكيذ أهكجااا معيشكةن أي أن بكل اقكخة تاكيذ هكجااع معيشكاع الجراسية ان هح  

اخ أن الهجر الؽاحج يقاس عوكثخ مؼ اقخة حيث يعتسج  لغ لم  مدتؽ  الهجر وربسكا تتكخاوح لكجد الفقكخات اكي 
لسكجرس أمكام ألكجاد بزيكخة ندكزياع األهجار التجريدية بيؼ لذخ اقخات واقخة واحجة لمهكجر الؽاحكجن هكحا يعشكي أن ا

مؼ الفقخات اهل يكجخمها جسيعكاع اكي اخختبكارى لمك  األ مكر ان ت كؽن ااجاعكة عكالشفي حتك  ولكؽ بكان اخختبكار 
 قريخاع لتقؽيػ أهجار الحرة الؽاحجةن ا  يتحلػ عطؽل اخختبار لجة لؽامل أهسها:

 لسخ الستعمسيؼ.  6
 زمؼ اخختبار.  2
 نؽ  األسئمة.  3
 التي يايدها اخختبار.نؽ  األهجار   4

وبالتككالي اككان الحككل هككؽ اختيككار السككجرس لعيشككة مككؼ الفقككخات مفتخ ككا ان اجاعككة الطالككر لككؼ هككح  العيشككة 
 تسثل اجابت  لؼ السجتسع ال مي لمفقخات.

ول ؼ الدؤال هكؽ بيكا يختكار السكجرس هكح  العيشكةى الجكؽاب لكؼ  لكغ هكؽ اسكتخجام جكجول السؽاصكفاتن 
ت فيكك  مككؼ مالحعككة ت ككخارات الخاليككا أو الرككفؽر واأللسككجة مأنعككخ الجككجول الالحككق  ويسلككؼ تحجيككج لككجد الفقككخا

ولككؽ ااتخ ككشا ان مككجرس مككا أراد لسككل جككجول السؽاصككفات لسحتككؽ  وأهككجار مككادة دراسككية معيشككة اعميكك  ان يتبككع 
 الخطؽات اآلتية:
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سها الك  مؽ كؽلات تقديػ السادة الجراسية ال  محتؽ  أو مؽ ؽلات أو لشاويؼ رميدية يسلؼ الكادة تقدكي  6
اخ يككةن حيككث تعتسككج  ككخورة التقدككيػ لمكك  اتدككا  السككادة الجراسككية والغككخو مككؼ اخختبككارن وبككالطبع اككان 
التقدكككيػ خبكككج أن يلكككؽن مشطايكككاع عسعشككك  ان األهكككجار يسلكككؼ ان تذكككلل مجسؽلكككات متخاعطكككة وبكككل مجسؽلكككة 

 تايذ محتؽ  محجداع.
ات التككي يسلككؼ تسييدهككا  ككسؼ بككل مجككال تقككع فيكك  تحجيككج السجككاخت ممعخاككين انفعككالين حخبككي  والسدككتؽي  2

 األهجار.
تحجيج وزن أو أهسية بل محتؽ  عالشدبة لمسحتؽيات األخخ  اي السادة الجراسية اقج يدتخجم السجرس أكثكخ   3

مؼ معيكار لتحجيكج هكحا الكؽزن مكثالع مالشدكبة السئؽيكة  لمكدمؼ الكحي اسكتغخق  اكي تكجريذ السؽ كؽ ن أو مكج  
تعمػ خحقن اإ ا بانت السادة الجراسكية تت كؽن مكؼ اربكع مؽ كؽلات مسن  ن  ن مداهسة السؽ ؽ  اي 

ن 4ن 8ل  وبككان مجسككؽ  السككجة الدمشيككة التككي اسككتغخقت اككي تككجريذ بككل مؽ ككؽ  بؽحككجة زمككؼ معيشككة هككي م
% ن 42%ن 32%ن 62%ن 22  لم  التختيكر اكإن أوزانهكا عالشدكبة السئؽيكة هكي لمك  التكؽالي م66ن 62

 باآلتي: وجاءت الشدر ألال 
 .42= 66+  62+  4+  8يجسع األوقات السرخواة اي التجريذ:  .أ 
يدككككتخخج الشدككككبة السئؽيككككة عقدككككسة الؽقككككت السرككككخور ألحككككج العشاصككككخ لمكككك  مجسككككؽ  األوقككككات السرككككخواة  .ب 

 % وهلحا عالشدبة لباية األجداء.22= 622×  42÷ 8وباختي:  622ويزخب اي 
لسجككالن وهككحا تحلسكك  األهككجار اككي بككل مدككتؽ  والشدككبة تحجيككج وزن أو أهسيككة بككل مجككال أو السدككتؽ  اككي ا  4

السئؽية ألهسيكة بكل هكجر عالشدكبة لألهكجار جسيعهكا أو عالشدكبة لألهكجار اكي السدكتؽ  الؽاحكجن ماألهكجار 
هشككككا هكككككي التككككي سكككككتقاس عاخختبككككار ن ا  أن هشكككككاك ععكككككه األهككككجار تشاسكككككزها أدوات قيككككاس أخكككككخ   يكككككخ 

يؼ األهجار لشفتكخو هشكا أن األهكجار التكي سيايدكها اخختبكار اكي اخختباراتن وهح  يتػ اخزها سمفاع مؼ ب
السدكككتؽيات الكككثالث مكككؼ السجكككال السعخاكككي مالسعخاكككةن والفهكككػن والتطزيكككق ن وان األوزان التكككي تشاسكككر لكككجد 

%  وقج يلؽن هحا التحجيج ااتخاو 42%ن 32%ن 22وأهسية األهجار اي بل مدتؽ  هي لم  التؽالي م
 مؼ السجرس.
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لم  ان يؤخح عاخلتبار العؽامل السحجدة لطؽل ن اإ ا بان العكجد  -أي لجد اقخات  –اخختبار تحجيج  ؽل   5
اقخة مؼ نؽ  اخختيار مؼ متعكجد مكثالع اانك  يسلكؼ تحجيكج لكجد الفقكخات ل كل محتكؽ  وهكجر  62السشاسر= 

 اقخة. 62= 62% × 52% × 42لمسحتؽ  مل  ومدتؽ  التطزيق يداوي 
دكككاعقة اكككي خمحكككة  ات ععكككجيؼ عحيكككث يزكككيؼ أحكككج البعكككجيؼ السحتكككؽ  والشدكككر يسلكككؼ تمخكككيص الخطكككؽات ال

السحككجدة ألوزانهككان ويزككيؼ البعككج الثككاني األهككجار وأوزانهككان بسككا تزككيؼ لككجد الفقككخات السسثمككة لتقككا ع بككل محتككؽ  
 وهجر اي بل خميةن ويزيؼ الججول اآلتي خمحة مؽاصفات لمسثال الؽارد اي الخطؽات الداعقة:

 فقرة 66ات يبين تهزيع فقرات اختبار يتكهن من جدول مهاةف
 األهجار السحتؽ  

 السجسؽ 
 الدمؼ السؽا يع

ندبة 
 السحتؽ  

 السعخاة
22% 

 الفهػ
32% 

 التطزيق
52% 

 62 6= 6,2 4= 3,6 2= 2,4 %22 8 س
  4 62% 6,2 =6 6,8 =2 3,2 =3 6 
  62 32% 3,6 =4 5,4 =5 9,2 =9 68 
 24 62= 62,2 7= 7,2 5= 4,8 %42 66 ل

 62 32 68 62 %622 42 السجسؽ 
ممحؽظة: األلجاد ألقخب رقػ لذخي داخل الخاليا هي األلجاد الشعخية لمفقخاتن أمكا األلكجاد الركحيحة 

 اهي األلجاد الشاتجة لؼ تقخير األلجاد الشعخية.
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 وفيسا يوتي مثال لججول مؽاصفات لسادة العمؽم العامة:

 السادة ولجد الدالات السقخرة لتجريد  ل ل وحجة وت ؽن بسا يوتي:أوخع: نحمل محتؽ  

 السؽ ؽ  
لجد الحرص السقخرة 

 لمتجريذ
 حرص 5 سالمة ااندان وصحت   .6
 حرص 62 ال هخباء والسغشا يذ  .2
 حرص 5 الرؽت  .3
 حرص 8 الحخارة وأثخها بيؼ ال امشات الحية  .4
 حرص 7 الهؽاء وأثخ  بيؼ ال امشات الحية  .5

 حرة 35 السجسؽ 
ثانيككاع: يجككر لمكك  السككجرس أن يحككجد ندككبة السحتككؽ  لمكك  بككل وحككجة مككؼ وحككجات السككادة الجراسككيةن و لككغ 

 حدر القانؽن اآلتي:

 ندبة السحتؽ =
لجد الحرص السحجدة لمؽحجة 

 الجراسية
 ×

622 
 مجسؽ  الحرص السقخر
وخزكخة السكج رس والسج رسكة. ولشفتكخو ان  ثالثاع: تحجد األهكجار لمسكادة الجراسكيةن وهكحا يلكؽن  كسؼ معخاكة

 األهجار السخاد تحايقها اي هح  السادة هي: السعخاةن والفهػن والتطزيقن والتحميل.
ولمك  السكج رس ان يحككجد ندكبة اخهتسككام علكل مدككتؽ  مكؼ األهكجارن وخ يؽجككج هشالكغ قككانؽن محكجد يسلككؼ 

ؤخككح عاخلتبككار لككجد األهككجار لمسدككتؽ   ككسؼ لمكك  أساسكك  تحجيككج اخهتسككام لسدككتؽ  الهككجر لسؽمككاع لمكك  أن ي
 السجال وندزتهان ولشفخو ان هح  الشدر هي بسا يوتي:

 %25السعخاةن 
 %32الفهػن 

 %25التطزيقن 
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 %22التحميلن 
راععككاع: تحجيككج لككجد األسككئمة لمسككادة بلككل: والتككي يفتككخو ان يزككعها السككج رس لمطككالب حتكك  يككتسلؼ مككؼ 

   سؤاخع مؽ ؽ ياع ومقالياع.56األسئمة ال مين ولشفخو ان  متحجيج نرير بل وحجة مؼ لجد 
خامدككاع: يجككر تحجيككج لككجد األسككئمة ل ككل وحككجة مككؼ لككجد األسككئمة ال مككي ويلككؽن هككحا لمكك  واككق السعادلككة 

  لجد األسئمة ال مي× ندبة السحتؽ  × لجد األسئمة ل ل وحجة = ندبة مدتؽ  الهجر م اآلتية:
ان يخالككككي ايهككككا شككككخو  األسككككئمة الخاصككككة علككككل نككككؽ ن ولتؽ ككككيل  سادسككككاع: و ككككع نسككككؽ ج األسككككئمة لمكككك 

 الخطؽات الداعقة يسلؼ الجاد ججول عالسؽاصفات اآلتية: 
 جدول المهاةفات لمادة العلهم العامة

 األهجار السحتؽ  
لجد  السجسؽ 

 الحرص
ندبة 
 السحتؽ  

 السعخاة
25% 

 الفهػ
32% 

 التطزيق
25% 

 التحميل
22% 

5 64 % 6,7 =2 2,6 =2 6,7 =2 6,4 =6 7 
62 28 % 3,5 =4 4,2 =4 3,5 =4 2,8 =3 65 
5 64 % 6,7 =2 2,6 =2 6,7 =2 6,4 =6 7 
8 23 % 2,8 =3 3,4 =3 2,8 =3 2,3 =2 66 
7 26 % 2,6 =3 3,6 =3 2,6 =3 2,6 =2 66 
35 622 % 64 64 64 9 56 

 .فهائد جدول المهاةفات 
 لم  تؽزيع أسئمت  لم  مختمو أجداء السادة.يؤمؼ صجف اخختبار ألن  يجزخ السجرس   6
 يسشع و ع اختبارات صػ أي اختبارات الحفظ  يباع.  2
يذككعخ الطالككر عونكك  لككػ يزككيع وقتكك  سككج  اككي اخسككتعجاد لالمتحككان خن اخختبككار قككج  طكك  جسيككع أجككداء   3

 السادة.
 وبحلغ حدر أهسيت .يعطي بل جدء مؼ السادة وزن  الحايقي و لغ عالشدبة لمدمؼ الحي انفق اي تجريد    4
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يسلؼ تختير األسئمة حدر األهجار و لغ بؽ ع جسيع األسكئمة التكي تاكيذ هكجااع مكا معكاع مسكا يسلكؼ مكؼ   5
 جعل اخختبار أداة تذخيرية عاا ااة ال  بؽن  أداة تحريمية.

 المصادر: 
 .القاهخةرخن السشاه  أسدها وتشعيساتها وتقؽيػ أثخهان ملتبة م ن 6982ن مابخاهيػن لزج المطيا اؤاد -
ن 6أسالير التكجريذ العامكة السعاصكخةن   ن 2226ن مأبؽ جاللةن صبحي حسجانن ودمحم مقزل لميسات -

 ملتبة الفالح لمشذخ والتؽزيعن ال ؽيت.
ن 6دراسات اي أسكالير تكجريذ التخبيكة اخجتسا يكة والؽ شيكةن   ن 2222ن مأبؽ سخحانن لطية لؽدة -

 دار الؽ اح ودار الخمي ن األردن.
 ن لسان.4الاياس الشفدي والتقييػ التخبؽين   ن 6987ن مأبؽ لزجةن سبع دمحم -
 ععه  خامق التعميػ العامةن معهج التخبيةن األونخوان لسان. ن 6986ن مبمايذن احسج -
 -ن دار الف كخ2ن  امكة تخطيطهكا وتطزيقاتهكا التخبؽيكة كخف التكجريذ الع ن 2225ن مجابخن وليج احسكج -

 لسان.
لميؽين ولجنان دمحم السهجاوي مالاياس والتقؽيػمن وزارة التعميػ العالي والبحث العمسكين الجليسين احدان  -

 م.2222جامعة ديال ن بمية التخبيةن 
ن ملتبكككة 6تركككسيػ التكككجريذ مشعؽمكككة تخبؽيكككة ونسكككا ج تطزيايكككةن   ن 2227ن مريكككانن دمحم هاشكككػ خميكككل -

 لسانن األردن. -ال ؽيتن ودار حشيؼ -الفالح لمشذخ والتؽزيع
السشه  السجرسي اي القخآن الحكادي والعذكخيؼن  ن 6997ن مسعادةن جؽدت احسجن ولزج هللا دمحم ابخاهيػ -

 ن ملتبة الفالح لمشذخ والتؽزيعن ال ؽيت.3 
الذجيخين ياسخ خمو رشيج لمي ماثخ  خيقتي اخستقخاء والاياس اي تحريل  الب الرو الدكادس  -

ل الفق  ااسالميمن مرسالة ماجدتيخ  يخ مشذؽرة ن بميكة االجادي اي السجارس الجيشية اي مادة أصؽ 
 م.2223ابؼ رشجن جامعة عغجادن  -التخبية

 دار دجمة ., 6 ن والاياس والتقؽيػ اي العسمية التجريديةن  2228العداوين رحيػ يؽنذ بخون م -
ال تر  : دار2مجيجن لزج الحديؼ رزوقين ياسيؼ حسيج  يالن الاياس والتقؽيػ لمطالر الجامعين   -

 والؽثامق.


