
إعداد الدكتور عالء محمود طويل

قسم إدارة التمريض-مدّرس في كلية التمريض

دكتوراه في تعليم التمريض

كلية التمريض-مدير وحدة ضمان الجودة 

.رئيس قسم جودة العملية التعليمية

رئيس قسم التدريب واإلعالم

.جامعة تشرين–في مركز ضمان الجودة 



جودة صياغة الاختبارات الكتابية

إعداد الدكتور عالء محمود طويل

.جودة العملية التعليميةضمان رئيس قسم 

كلية التمريض-نائب العميد للشؤون اإلدارية



أوالمدرسين،أوالطلبة،حولالمعلوماتجمعلطريقةهو

اسقيإلىشيريو.الخ...المؤسسةأوالبرامج،أوالمناهج،

،والمهاراتالمعرفة،مستوىفيوالتغيراتالطلبةقدرة

العمليةفيالمشاركةوبعدوأثناءقبلوالمواقف،

.التدريسية

:(Assessment) التقييم 



ل وضهع القيمهة علهى المعلومهات المجّمعهة مهن  هالبه يقصد 

.اسههههههههههههههههههههههههههههههت دام مقيههههههههههههههههههههههههههههههاس أو أكثههههههههههههههههههههههههههههههر

مههن  ههالل اإلشههارة إلههى نقههاط سههاهم فههي وضههع القههراراتيو

القهههههههههههههههههوة والضهههههههههههههههههعف لم تلهههههههههههههههههف المجههههههههههههههههها ت،

وإلهى أي مهدى،إلى أي مهدى قهد نجحهت العمليهة التعليميهةو

.ستهدفةتم تحقيق الم رجات الم

(:Evaluation) التقويم 



؟ا  تبارما هو الهدف من 

اسبالتمييز بين الطالب الناجح والطالب الر

وة تأمين التغذية الراجعة للطلبة، حول نقاط الق

ي  والمستوى العلمي الذي وصل إل. والضعف لدي 

تأمين التغذية الراجعة للمدّرس، حول مدى فهم

.ةالطلبة للمادة العلمية وكفاءة ال طة التعليمي

.حماية المجتمع



وفقاً للمجالوفقاً للتوقيتوفقاً للغاية

يتش يص

نهائيتعيين

مرحلي

-نفسي

حركي

وجداني

إدراكي



ا  تبار على مستوى 

المجال اإلدراكي

ا تبار شفوييا تبار كتاب

12



  تبار على مستوى المجال اإلدراكي

ا  تبار الكتابي

ا تبار المقالةا  تبار الموضوعي



ا  تبار الموضوعي

ا  تبار الكتابي

ي االختبار على مستوى المجال اإلدراك



 طأ/ ا تبار صح

خطأصحالعبارةلالتسلس

.بالمرحلي يعطي فكرة عن مدى تقدم الطالاالختبار -1

.سبالنهائي يقرر إن كان الطالب قد نجح أم راالختبار -2

.اكتشف كولومبس استراليا-3

:مثال



 طأ/ ا تبار صحقواعد كتابة 

.يجب أن تتضمن كل عبارة فكرة واحدة فقط1

عبارة 

 اطئة

الطالهههب عهههن مهههدى تقدمههه ،ُيعلِهههمالمرحلهههي ا  تبهههار

.يؤّمن التغذية الراجعة للطالبالنهائي ا  تبار و

عبارة

ةصحيح

.تقدم الطالب عن مدى علِمالمرحلي يُ ا  تبار

.يّؤمن التغذية الراجعة للطالبا  تبار النهائي 



 طأ/ ا تبار صحقواعد كتابة 

2
يح يجب أن تكون الكلمات دقيقة وواضحة بحيث تت

.ةللطالب التقرير إن كانت العبارة صحيحة أو  اطئ

عبارة 

ضعيفة

ن السعرات الحرارية المطلوبة لمريض السكري ممك

.  أن ت تلف عن أولئك الطبيعيين

عبارة 

أفضل
ف السعرات الحرارية المطلوبة لمريض السكر ت تل

.عن أولئك الطبيعيين

12



 طأ/ ا تبار صحقواعد كتابة 

3
وي أن تكون العبهارة م تصهرة، وتسهت دم تركيهب لغه

.بسيط

عبارة 

ضعيفة

لى بشكل رئيسي عا كتئاب مرض نفسي، يؤثر

والهوسيوهو يتراوح بين فترة ا هتياج . المزاج

.ا كتئاب الشديد مع أو بدون فترة طبيعية

عبارة 

أفضل

لى ا كتئاب هو مرض نفسي يؤثر بشكل أساسي ع

.المزاج



 طأ/ ا تبار صحقواعد كتابة 

4
.الصيغة السلبية في العبارةقدر اإلمكان تجنب 

عبارة 

ضعيفة

السعرات الحرارية المطلوبة لمريض السكري

.    ت تلف عن أولئك األفراد الطبيعيين

عبهههارة 

أفضل

السههههعرات الحراريههههة المطلوبههههة لمههههريض السههههكري 

.  ألولئك األفراد الطبيعيينساويةم

لفهة السعرات الحرارية المطلوبة لمريض السكري م ت

.  عن  أولئك األفراد الطبيعيين



 طأ/ ا تبار صحقواعد كتابة 

5
داً، دائمهاً، أبه)تجنب الكلمات التي تلمهح إلهى الجهواب

(.فقط، عادة، ممكن، أحياناً 



 طأ/ ا تبار صحقواعد كتابة 

عبارة 

ضعيفة

جال تت ب  ينتت الجسم تتحلجسةتتنجنالل تتللةتت  ل   يتت ل
 تتحلفتتالجسمجال تت ب  يزيتت ل ك تت ل. س طعتت حلجس  نتت   

إلل للإن  جلةنجناللإض في لإذجل  تلجسة م ،لل هكتذجلفت
نجناللُيةتت تل تت وينل  ةكتتحلفتتال نمتت لةتتجال تت ب   عت  ل
. جسم ح

عبارة 

أفضل

رجهة سيؤدي إلى ارتفها  فهي دا ستقالبزيادة معدل 

. حرارة الجسم

6
يجههب الحفههاى علههى جميههع الجمههل بههنفس الطههول قههدر 

اً طههول وتعقيههد الجملههة ممكههن أن يعتبههر مفتاحهه. اإلمكههان

. لإلجابة



 طأ/ ا تبار صحقواعد كتابة 

عبارة 

ضعيفة

ةطتتت ل جةتتت نالضتتتشلجةتتت ناللبتتت لس عيتتت ناللجسبتتتةية ل
.س عي ناللجسة طئ 

عبارة 

أفضل

للعبارة الصحيحة، وإشارة ( )إشارة ضع 

 ( )ي للعبارة ال اطئة، وذلك علهى يمهين العبهارة فه

.الفراغ الم صص لإلجابة/ المربع

7
يجههب صههيالة التوجيهه  بشههكل واضههح للطالههب وذلههك

.لتحديد مكان ا جابة وشكلها



 طأ/ ا تبار صحقواعد كتابة 

8
عها عند تجميع العبارات في الجدول يجب تجنب وضه

. في نفس السياق



ا  تبار المتعدد ال يارات 

(Stem)األساس يتألف هذا ا  تبار من قسمين األول يسمى 

، (ممكن أن يكون سؤال أو جملة لير مكتملة)

(Alternatives)ا  تيارات والثاني يسمى 

م تلفة / ويجب أن يكون هناك فقط إجابة  واحدة صحيحة)

(.عن ا  تيار الباقية



ا  تبار المتعدد ال يارات 

.إعداد األساس بصيغة ايجابية•

.ةأن يقوم األساس بوىيفة ا تبار ذو إجابة قصير•

.ليهاضع  ط تحت كلمات معينة في األساس للتأكيد ع•
.تقصير جملة األساس وإطالة الجمل في ا  تيارات*•

:مثال

متعدد كل ال طوات التالية تعتبر مناسبة إلعداد ا  تبار ال

:ما عداا  تيارات 



ا  تبار المتعدد ال يارات 

ر ما هي ال طوة اللتي يجب تجنبها عند صيالة ا  تبا

المتعدد ا  تيارات؟

.إعداد األساس بصيغة إيجابية

بهة أن يقوم األسهاس بوىيفهة ا تبهار ذو إجا

.قصيرة

ضههع  ههط تحههت كلمههات معينههة فههي األسههاس 

.للتأكيد عليها

تقصههير جملههة األسههاس وإطالههة الجمههل فههي 

.ا  تيارات

المشتتات

اإلجابة 

المناسبة



ا  تبار المتعدد ال يارات 

األساس

(الجذ )
.ممكن أن يكون سؤال أو جملة لير مكتملة

ال يارات
اسلالسهيجب أن يكون هناك فقط إجابة واحدة مناسبة 

.وثالثة ا تيارات م تلفة



:مثال  اطئ•

:وطريقة انتشارهاالعدوى

-aهي لزو على أنسجة الجسم عن طريقة عامل ممرض.

-b ج،المستقبل، الم ر)تحدث ضمن عملية دائرية تعتمد على

(وسيلة النقل، مد ل، مضيف

-c ممكن أن ُتكَتسب من المراكز الصحية.

-d  حيةالير لمواد كيميائية تست دم فقط من اجل المواد.

المتعدد ال ياراتا تبار قواعد كتابة 

1
يهههههتم عهههههرض فقهههههط مشهههههكلة واحهههههدة فهههههي األسهههههاس 

.ويجب أن تكون العبارة واضحة للطالب(.الجذ )



:مثال صحيح•

ف العدوى بأنها :ُتعرَّ

-a  مواد كيميائية تست دم فقط من اجل المواد الغير حية.

-b  لزو على أنسجة الجسم من قبل عامل ممرض.

-c  عامل حي يتواجد طبيعياً على الجلد.

-dالمسههههههتقبل، الم ههههههرج،                  )مليههههههة دائريههههههة تعتمههههههد علههههههى ع

.(وسيلة النقل، مد ل، مضيف



:في ا  تبار الموضوعي، مصطلح الموضوعي

-a يشير إلى طريقة تحديد نتائج التعلم.

-b يشير إلى طريقة ا تيار محتوى ا  تبار.

-c يشير إلى طريقة عرض المشكلة.

-d يشير إلى طريقة وضع الدرجات على اإلجابات.

المتعدد ال ياراتا تبار قواعد كتابة 

2
.يتم وضع الصيالة قدر اإلمكان في الجذ 

.وتجنب تكرار العبارة في ال يارات

مثال ضعيف



:في ا  تبار الموضوعي، مصطلح الموضوعي يشير إلى طريقة

-a تحديد نتائج التعلم.

-b ا تيار محتوى ا  تبار.

-c عرض المشكلة.

-d وضع درجات على اإلجابات.

المتعدد ال ياراتا تبار قواعد كتابة 

مثال أفضل



المتعدد ال ياراتا تبار قواعد كتابة 

.يجب أن يكون هناك فقط إجابة واحدة مناسبة3

4
حفي الجذ  للسما" التالي" أن يتضمن عبارة و

.بفرص متكافئة لإلجابة على احد ال يارات



المتعدد ال ياراتا تبار قواعد كتابة 

مثال 

ضعيف

ما هو المكان األفضل لقياس درجة الحرارة 

واعي؟الللمريض لير 

مثال

أفضل

أفضل لقياسيعتبرةالتاليمكان من األماكن أي 

واعي؟الدرجة حرارة الجسم للمريض لير 



:مثال •

:يتألف القلب من

-a ذينتيناأل.

-b بطينينال.

-c صماماتال.

-d كل ما سبق صحيح.

6
ل ، أو ك"كل ما سبق صحيح" تجنب است دام عبارة  

.قدر اإلمكانما سبق  اطئ

المتعدد ال ياراتا تبار قواعد كتابة 



:مثال•

:يتألف القلب من

-a ذينتيناأل.

-b بطينينال.

-c صماماتال.

-d كل ما سبق صح.

-eكل ما سبق  طأ.

المتعدد ال ياراتا تبار قواعد كتابة 

: اطئمثال •

:يتألف القلب من

-a ذينتيناأل.

-b بطينينال.

-c صماماتال.

-d  طأكل ما سبق .

-eكل ما سبق صح.



: اطئمثال •

:يتألف القلب من

-a البلعوم.

-b بطينينال.

-c صماماتال.

-d كل ما سبق صحيح.

-eكل ما سبق  طأ.

المتعدد ال ياراتا تبار قواعد كتابة 

:ضعيفمثال •

:ماءالتركيب الكيميائي لل

H2O2 -a

NaCl –b

Hcl -c

-d  طأكل ما سبق .

-eكل ما سبق صح.



المتعدد ال ياراتا تبار قواعد كتابة 

.قم بصيالة الجذ  بلغة بسيطة وواضحة7

8

فههي حههال اسههت دام نفههي ركههز عليهه  مههن  ههالل زيههادة 

ه سههماكة  ههط الكلمههة ووضههع  ههط تحتههها إلثههارة ا نتبهها

.عليها

9

.قم بصيالة ا  تيارات بشكل ايجابي



المتعدد ال ياراتا تبار قواعد كتابة 

عاصمة الجمهورية 

:هيالعربية السورية 

-aالالذقية.

-bدمشق.

-cحلب.

-dحمص.

طل   تكل المحافىات التالية 

:عداما على البحر المتوسط 

-a الالذقية.

-bدمشق.

-cحلب.

-dحمص.



 المتعدد ال ياراتا تبار قواعد كتابة

10
طهول نّو  في طول اإلجابهات الصهحيحة حتهى   يصهبح

.اإلجابة مفتاح

12

.نّو  في أماكن توضع اإلجابة الصحيحة 11

.تأكد من أن كل سؤال مستقل عن السؤال اآل ر



(المزاوجة)التناسب ا تبار 

مههن الكلمههات التههي تتطلههب مههن( ب/ أ عمههودين )يتههألف مههن قههائمتين 

.هالقاعدة معينة للربط فيما بينبينها وفقاً يربطالطالب أن 

ريقهة في هذا النو  من ا  تبار يوج  الطالب ببساطة إلهى طالتوجي 

فلكل بند جواب صحيح، . الربط بين العمودين

وذلهك لمنهع .  ولكن عهدد اإلجابهات ممكهن أن يزيهد عهن عهدد المفهاهيم

.الت مين في الحصول على اإلجابة الصحيحة



ا تبار التناسبقواعد كتابة 

1

ل،  صص في التوجي  قاعدة الربط بين جزئي السؤا

ووجِّ  أن كل إجابة ممكن أن تست دم لمرة واحدة، أو 

.أكثر من مرة، أو   تست دم على اإلطالق

.اربط بينهما( ب( ) أ) هنا عمودين 

توجي       

أفضل

يحتوي على قائمة بصفات ا  تبارات( أ)العمود 

يحتوي اسماء ا  تبارات( ب)والعمود الموضوعية، 

( أ)اكتب على يمين كل عبارة في العمود.الموضوعية

(.ب)الحرف الذي يناسبها من العمود 

توجي 

ضعيف



ا تبار التناسبقواعد كتابة 

2
قهههل فهههي اإلجابهههات، واسهههمح أكبهههر أو أاسهههت دم عهههدد 

ممها سهيؤدي إلهى.. لإلجابات أن تست دم أكثر من مهرة

.إنقاص الت مين في اإلجابة

قهههوائم المفهههاهيم قصهههيرة، وضهههع اإلجابهههات فهههي جعهههلا

ممهها يههؤدي إلههى ا تصههار زمههن قههراءة .اليمنههىالناحيههة 

.السؤال

4
مهها مهع رقاأليسهرفي العمود ( المحفزات)ضع المفاهيم 

.والجواب في اليمين مع الحرف المناسب للجواب

3



B A

(المزاوجة)التناسبا تبار -a النتائجإصدارفيالحاسوباست دامأجلمنجيدة -1 ....

ا  تياراتالمتعددا  تبار -b التعليميالتش يصفيضعيفةفائدةذو -2 ....

وال طأالصحا تبار -c ومتنوعةكثيرةمستهدفةم رجاتيقيس -3 ....

القصيرةاإلجاباتا تبار -d موضوعياً النتائجوضعفيجداً صعب -4 ....

.الصدفة اللمنعاليةنتائجيؤمن -5 ....

ا ستذكارمستوىعلىالتعلميقيس -6 ....

:مثال صحيح•

ية، يحتوي على قائمة بصفات ا  تبارات الموضوع( A)العمود : توجي 

.الموضوعيةيحتوي أسماء ا  تبارات ( B)والعمود 

الحرف الذي يناسبها من ( A)العمود اكتب على يمين كل عبارة في 

/  ممكن أن تست دم مرة واحدة( B)العمود ، كل عبارة في (B)العمود 

.    تست دم إطالقاً / أكثر من مرة



(التكملة) ا تبار ملئ الفراغ 

 هومكتشف الدورة الدموية الصغرى......

:مثال

يضههع اإلجابههة مههن عنههده، ممكههن أن تكههون أن تتطلههب مههن الطالههب 

.إجابات  بكلمة أو أكثر

ن وهههو النههو  الوحيههد فههي ا  تبههارات الموضههوعية التههي تتطلههب مهه

.الطالب أن يضيف اإلجابة   أن ي تار اإلجابة



ملء الفراغا تبار قواعد كتابة 

1
صهههههؤ السهههههؤال بحيهههههث يتطلهههههب فقهههههط إجابهههههة واحهههههدة 

.وم تصرة

تجنههب الطلههب مههن الطالههب أن يجيههب علههى أمههور ليههر 

مهن الطالهب أن يجيهب بكلمهة عدم الطلهببمعنى . مهمة

......أداة التعريف" حرف جر" 
2



ملء الفراغا تبار قواعد كتابة 

مثال 

ضعيف

ا  تبههههههههارات ......الوحيههههههههد....هههههههههو ......ا تبههههههههار 

.ةا جاب....  أن....أنمن المتعلم ....الموضوعية التي

....وها  تبار الذي يتطلب إضافة اإلجابة   ا تيارها  مثههههههههههههال 

أفضل



 ملء الفراغا تبار قواعد كتابة

3
ن هههذا يسههمح للطالههب أ. ضههع الفههراغ فههي نهايههة العبههارة

.غيقرأ المشكلة بشكل كامل قبل الوصول إلى الفرا

ر هي إجابات لير صحيحة في ا  تبا...................

.المتعدد ال يارات

مثال 

أفضل

ارات صهحيحة فهي ا  تبهار المتعهدد ال يهالاإلجابات لير 

......تدعى

مثال 

ضعيف

.حافى على طول الفراغ بنسب متساوية4



ا تبار المقالة

االختبار الكتابي

التقويم على مستوى المجال اإلدراكي 



ا تبار مقالة

 ق لجس نم جس  ض  ي 

ولكن



1
  ك ل للأللجس ؤج ليبيسلجس ةنم تلجس ع ي ي ل

جس   ه ف 

:يم لأللي ض للك ل ؤج 

 ي نالل جضة لس  ةك  

2

ة   لجإلم ي 

سك ل ؤج ليم ل ةضينلن  ذجلسإلم ي لجس و سي 3



مثال 

واضح
قلجةنحلس  ذجليم ل زجليعضلجس  ج لجسكي ي ئي ل ف

 ن ي ل عيل؟

للجالنفم نلجسن محل للجس ف   تلجسكي ي ئي ل  كللأ
كيفليإ ك نكل منيه؟. ك للةطنال، مثال 

ضعيف



س ط  ي جس ؤج لجس ب سالجسفّع  ليم لألليةينلإسىلجس ق لفالجإلم ي لج

.ن قشلجسبف تلجس ة  ف لس   ء مثال 

ضعيف

ج  ة جحلجس ق ل جالة ب نلسيسلك في  لانتب 

هل 

المطلوب؟

نكه لجس  ء
س للجس  ء

جسبف تلجسكي ي ئي لس   ء
جسبف تلجسفيزي ئي لس   ء



بف تلكي ي ئي لس   ء/ 5/ ّ  ل

.ف جئ لغذجئي ل للةن لجس  ء/ 5/ ّ  ل أمثلة

أفضل

بتتفل تت ليةتت تلس  تت ءلفتتالةتت  ل عنضتتهلس نمتت لةتتنجنال
.  سي 

س  ذجل ة  تفلنكهت لجس ت ءليةتك ل جضت ل تلل كت للإستى
آةن؟



األسرار األساسية في صيالة ا  تبارات 

المقالية

جس ض ح1

جس ق  2

جة ي نل عظحلجس ةنم تلجس ع ي ي لجس   ه ف 3



أنوا  ا تبار المقالة

ذ لإم ي ل ة   ال1

ذ لإم ي ل ف  ة  2



ا تبار مقالة ذو إجابة محدودة

، أو تتضههمن المعلومههات األساسههية مثههل التعريههف، أو تصههنيف

.تعداد، أو تفسير

وا سهههتذكاريوههههالمن فضهههة ياتلهههذلك ههههي تقهههيس المسهههتو

مهها لهذا، ُيطلهب مهن الطالهب أن يسهترجع معلوماته  وينى.الفهم

هههها بشهههكل مناسهههب ليصهههل إلهههى النتيجهههة  الصهههحيحة ليعبهههر عن

.بأسلوب  



ا تبار مقالة ذو إجابة محدودة

تكمن أهمية ا  تبار المرحلي في:

1-........................

2-.........................

3-  ........................

:مثال



ا تبار مقالة ذو إجابة محدودة

:مثال•

.التقويمعّرف -

أن يحمل مع ا نسولينلماذا يجب على المريض الذي يتلقى -

بطاقة تعريفية؟

.في تطوير التعليم الجامعيتساهم عدد  مسة عوامل -



ا تبار مقالة ذو إجابة مفتوحة

نحن وفقاً ما نأكل، ناقش هذه الفكرة  .

:مثال

أومقارنة،أووصف،يتطلبا  تباراتمنالنو هذا

كلذل.موضو أومعينلمفهومتفاصيلأيأوقرار،إصدار

لذا،.ياإلدراكالحقلمنالعلياالمستوياتا  تبارهذايقيس

.إلجابةافيوالحريةالكافيالوقتهناللطالبُيعطىأنيجب



:(المعرفة)ا ستذكارمستوىعلىالمست دمةالصيؤبعض

عّرف ؟ماذا

أذكر ؟أين

َمن؟ متى؟

سمي عدد

الحقل على م تلف المستويات فيالمقاليةصيالة األسئلة 

اإلدراكي

.طأللي  نمشلجس ع    لفب: هن لجس ط   ل للجسط س  مستوى 

االستذكار 

؟....... عنيفل  له ل-
جإل جنكا؟ للبّنفلجس    ي تلجس ة  ف لس ةب ل-



:الفهممستوىعلىتست دمالتيالصيؤبعض

.ِصف .اشرح

.بكلماتكضع .ناقش

.صيالةعدأ .فّسر

هذجلجس    ىلي ط  ل للجسط س لألليظهنلفهحلك ف ل
.  يهيإ س نظيحلجس ع    تلذهني  ،ل يعي لجسبي غ ل

مستوى 

الفهم 

 جء؟جسهجس ني ي لة سي  ل للجسبوطنالس  ذجليم لألليك للأني  ل-
.....يإ   يكن قشل-



:التطبيقمستوىلىعتست دمالتيالصيؤبعض

طبق احسب

مثا ً اكتب حل

ك  ؟س  ة  لهالطنيب لجسة لجس ن  ي ل... فب  لس نج  لة س ل عين -
شلجة  ل   لجس عنجتلجسةنجني لجس ط  ي لسفن لي  نسلني ض لنف-

....(كغ80ذكن،)جألوب  ل

قلهن ليم ل  ىلجسط س لألليك للق  نج ل  ىلألليطي
...ةط جتجس ع    ل للة  ل طييقلق جنيل،لأةك ح،ل

مستوى 

التطبيق



:التحليلمستوىعلىالمست دمةالصيؤبعض

أسبابحدد صنف

؟لماذا حلل

فّرق ابحث

ن ق لهذجلجس    ىلي ط  ل للجسط س لألليفكنليةك 
 يع قلهذجلجسن عل للجأل ئ  ليط  ل للجسط س لأل
ية  لأ ي  لسة تل  ،لأ لجسيةتل لل سي ،لأ ل

.جس ب  لإسىلن يم 

مستوى 

التحليل 

 ن لجس ب ييللي إل ه  ؟جس هني س  ذجلي حلإيب فلجس  ج ل-



:التركيبمستوىعلىتست دمالتيالصيؤبعض

تنىيمأعد ؟....أنلويحدثماذا

مصمّ  ؟...كيف بإمكاننا أن نحل

رطوّ  ؟.....ننحسّ أنبإمكانناكيف

 لأفك نج لهن لي ط  لهذجلجسن عل للجأل ئ  لأللين الجسط س
.م ي ال،لأ لة لجس ة ك ليفكنلم ي 

مستوى 

التركيب

 لهذجلجسن عللاللي ط  لإم ي ل ةي اللبةية ،لي لأكونل للذسكلفه
.ي ط  لجإلي جعلفالأ    لجإلم ي 

.ب حلةط ل  مي لس نيضل ب  ليذية لب ني -



:التقويممستوىعلىتست دمالتيالصيؤبعض

انقد ؟...توافقهل

رقرّ  ناقش

قّوم رأيكأعط

 ل ي ط  ل للجسط س لألليةكحل  ىلةبيب لجسفكنال،لأ
.ة لس ةك  ،ل كذسكلجق نجحلآنجءلسبضي ل عين 

مستوى 

التقويم

 ك؟ي  ة فاه ل  جفقل  ىلأللك لةب قلجس نيضل طيقلفال-
 س  ذج؟



المقالةا تبار قواعد كتابة 

1
يههههة اسههههت دام ا تبههههار المقالههههة لقيههههاس النتههههائج التعليم

.المتقدمة فقط

اسهها األهداف البسيطة على مستوى ا ستذكار يمكن قي

.بشكل فعال من  الل ا  تبار الموضوعي

3
فيمكننههههها اسهههههت دام :أمههههها التطبيهههههق، الفههههههم، التحليهههههل 

.ا  تبارين الموضوعي و المقالة

2



المقالةا تبار قواعد كتابة 

4
ن يتضههمبكههل سههؤالكتابههة نمههوذج اإلجابههة ال ههاص 

ي أيههة أفكههار يتوقههع تواجههدها فههوالمثاليههة،اإلجابههة 

.إجابة الطالب

.است دام لغة دقيقة وواضحة

6

ن يعرض المهمة المطلوبة مهبحيثصيالة السؤال 

فهنههاك مصههطلحات توجهه  الطالههب .بوضههوحالطالههب

مهن، مهاذا، متهى، أيهن، : نحو اإلجابة المحدودة مثل

. سمي، عدد، لماذا، صف، اشرح، قارن، اربط

5

7
لكهل تأمين وقت كاٍف لإلجابة وباإلمكان تحديد وقهت

.سؤال



تعيين المكان المالئم

وفقاً للغاية

تش يصي

وفقاً للوقت

مرحلي

وفقاً للمجال

وجدانيحركي-نفسإدراكينهائي

ارتسمية ا  تب
مل ص



موضوعي

اإلدراكي

مقالة

ا  تبار وفقاً 

للمجال

كتابي

(ملئ الفراغ)التكملة المزاوجةمتعدد ال يارات طأ/ صح ذو إجابة مفتوحةذو إجابة محدودة






