
إعداد 

الفوٌرسسامً /أ

                                       

 انزقىَى
وانقُبط

 



أهذاف انىسشخ
:بنهاٌة ورشة العمل ٌكون المشاركٌن قادرٌن على

تعرٌف مفهوم التقوٌم-

الفرق بٌن القٌاس والتقوٌم-

أهمٌة التقوٌم-

خصائص التقوٌم -

أنواع التقوٌم -

أسالٌب التقوٌم-

تعرٌف االختبارات التحصٌلٌة-

المقارنة بٌن االختبارات المقالٌة و الموضوعٌة-

تعلٌمات االختبار + مراحل بناء االختبار -

تدرٌبات وورش عمل-



انزقىَىرؼشَف 
إصدار حكم علً مدي تحقٌق برنامج تعلٌمً -

معٌن لألهداف المخطط لها

ومعرفة مدي التقدم الذي حققه والصعوبات التً 

ٌواجهها

فً  وبالتالً وضع برنامج لتعدٌل المسار

.االتجاه المطلوب



انفشق ثني انقُبط وانزقىَى
حكم بٌنما القٌاس هو تقدٌر  اصدارالتقوٌم أساساً 

عن طرٌق استخدام األشٌاء والمستوٌات تقدٌرا كمٌاً 

.وحدات رقمٌة مقننة

فالتقوٌم أشمل وأعم من القٌاس ألنه ٌشمل القٌاس 

مضافاً إلٌه حكم معٌن 



بالنسبة للمتعلم

بالنسبة لتطوير المناهجبالنسبة ألولياء األمور

بالنسبة للمعلم



معرفة مستواه التحصـٌلً ونقاط الضعف لدٌه-

ٌزٌد من جهد المتعلم ونشـاطه  -



 
نجاحه فً تحقٌق األهداف ىمد-
 
  نجاحه فً إحداث التغٌٌر المطلوب فً  ىمد -

سلوك المتعلم



وفق القدرات طالبمعرفة المستوي الدراسً لل -



ن أوجه ع والكشفتقوٌم الواقع التربوي  -

.م التوصٌات والعالجٌقدتو القصور
    

تطوٌرها ىٌسـاعد مؤلفً المقررات عل -



ارتباطه باألهداف السلوكٌة المحددة مسبقاً –1

        الشمول حٌث ٌشمل األهداف المنشودة من مهارات ومعارفـــ   2
.ومٌول وأسالٌب تفكٌر واتجاهات وقٌم

أي جمٌع الجوانب المعرفٌة والمهارٌة والوجدانٌة          

شرٌطة أن ٌكون المعلم قد راعً تلك الجوانب جمٌعها أثناء

.قٌامه بالعملٌة التعلٌمٌة  

كما أن الشمولٌة تعنً كذلك جمٌع الموضوعات التً درسها المتعلم   



  ـــ  االستمرارٌة فالتقوٌم عملٌة مستمرة تالزم المتعلم طوال  3
.ٌتخرج منها  ىمنذ دخوله إلً المدرسة حت مرحلة نموه

ــ  التنوع فً أدوات وأسالٌب التقوٌم4

وعملٌاوتحرٌرٌاً شفوٌاً 

والموضوعٌةوالثباتبالصدقــ  علمٌا ٌتمٌز  5

(الفروق الفردٌة ) ــ  ممٌزاً ٌساعد علً التمٌٌز بٌن مستوٌات المتعلمٌن6

   والجهد والتكالٌف ــ  توفٌر الوقت7



أَىاع انزقىَى
التقوٌم األولً أو القبلً– 1

ٌتم عادة قبل العملٌة التعلٌمٌة والقصد منه تحدٌد 

مستوي المتعلمٌن قبل بدء عملٌة التعلم ومعرفة 

مٌولهم واتجاهاتهم نحو المقرر  



التقويم البنائي

التأكد من االستمرار فً–1

اكتساب المعرفة 

وضع تغذٌة راجعة–2

استخدام وسائل وأدوات– 3

ومعٌنات تربوٌة

مناسبة

وضع استخدام –4

استراتٌجٌات تعلٌمٌة جدٌدة

ومناسبة

2



التقويم النهائي

الحكم علً -1

العملٌة 

التعلٌمٌة 

بشكل نهائً

تصنٌف  -2

المتعلمٌن 

بشــــكل 

نهائً

وضع  -3

درجات نهائٌة 

وتحدٌد معاٌٌر 

انتقالهم إلً 

صفوف أعلً

تصنٌف  -4

المتعلمٌن 

وتوزٌعهم علً 

الصفوف والشعب 

ةالمناسب

3



المالحظة

االختبارات
المقابلة

دراسة الحالة

االستبٌانات



إجراء منظم ٌهدف إلً قٌاس نواتج التعلم عن طرٌق صٌاغة  -
مجموعة من األسئلة التً ٌجٌب عنها المتعلم وترتبط 
مباشرة باألهداف السلوكٌة التً خطط لها المعلم خالل 

تدرٌسه

أنواع االختبارات

االختبارات التحرٌرٌةاالختبارات الشفوٌة

االختبارات الموضوعٌةاختبارات المقال



:ممٌزاتها 

عدم إتاحة فرصة الغش –2



:عٌوبها 

ال تتوافر فٌها العدالة فً التوزٌع –2

ال ٌستفٌد معظم المعلمٌن من اإلجابات الخطأ فً توجٌه  – 4

المتعلمٌن



شروط إعداد االختبارات  الشفوٌة 
بدال من ( ماهً مقومات الصناعة ) أن تكون واضحة الصٌاغة مثال  -1•

.شنو األشٌاء التً تؤثر فً الصناعة

(  .هل)عدم اإلكثار من االسئلة التً تبدأ بكلمة  -2•

.االبتعاد عن االسئلة التً ال تحدد للمتعلم ما هومطلوب منه  -3•

.ألنها ال توجه المتعلم نحو االجابة ( تكلم عن –ماذا تعرف )  •

( .اسئلة تباعدٌة ) أن تكون االسئلة مثٌرة للتفكٌر  -4•

(.ماذا ٌكون رد فعلك لو لجأت الحكومة إلً تحدٌد حجم األسرة بقانون )•



االسئله الموضوعٌة 

: ممٌزاتها

سهولة وسرعة التصحٌح–2

توفٌر الوقت والجهد فً اإلجابة والتصحٌح–5

التدرج من السهل إلً األصعب لتناسب الفروق الفردٌة–6

الشمولٌة ألجزاء المقرر–4



: عٌوبها

صعوبة اإلعداد وتتطلب مهارة كبٌرة فً صٌاغتها –1

تحتاج للجهد والوقت عند صٌاغتها–2

سهلة التخمٌن والغش–3

مكلفة مادٌـــــــاً –5
تهتم بقٌاس الحقائق والمفاهٌم بالدرجة األولً–6

ال تشجع علً التنظٌم واإلبداع–4



:المزاٌا 
 سهلة األعداد–1

ال تساعد علً التخمٌن–2

تساعد علً الربط بٌن أجزاء المادة–3

القدرة علً اإلبداع واالبتكار–5

بإمكانها التركٌز علً العملٌات العقلٌة العلٌا–6

تساعد فً تنظٌم اإلجابة –4



:العٌوب 
 غٌر موضوعٌة فً تصحٌحها–1

ٌقل فٌها الصدق والثبات–2

ال تشمل جمٌع أجزاء المادة–3
الغموض فً بعض األسئلة –4



     :مراحل بناء االختبار 
األهداف التً تعبر عن نواتج عملٌه التعلم : تحدٌد األهداف  -1•

.التً نود قٌاس مدى تحققها لدى المتعلمٌن 

تحدٌد المعارف والمفاهٌم والخبرات التً : تحدٌد المحتوى  -2•

.تعلمها المتعلمون والمراد قٌاسها 

أن ٌتصف االختبار بالتوازن فً : جدول المواصفات  -3•

.  المحتوى واألهداف والدرجات بحٌث تتالءم م زمن التدرٌس

صٌاغة االسئله ونماذج االجابه ومراعاة : إعداد االختبار  -4•

.شروط إعدادها بدقه مع عدالة توزٌع الدرجات 



ورشة عمل

ما هي االطر االساسية لصناعة اختبار كامل •

المواصفات  والمعايير وفق مراحل النمو ؟

من خالل اإلجابة عن السؤال السابق صمم اختبار يحوي   •

البنود والعناصر االساسية  ؟ 

 





كزبثخ اسشبداد ػبيخ نبلخزجبس 
َزعر يٍ خبلذلب كُفُخ انزؼبيم 

يغ االعئهخ وخبصخ ادلهبساد 



رشقُى صفسبد االخزجبس يغ 
ركش ػذدهب يف صفسخ االسشبداد 



ورىزُذ َىع (  14) رىزُذ زدى اخلػ 
 ( Arial) اخلػ 
االخبثخ يف األعئهخ + ػذا سأط انغؤال 
 ( PT Bold)  ادلىظىػُخ

فُفعم أٌ ركىٌ حبدى خمزهف  
نزغهُم انزًُُض ثُُهب

يثــبل

 :أكًم انؼجبساد انزبنُخ مبب َُبعجهب 
 

... .إٌفرست.....أعلى قمة على سطح األرض اسمها  (1)

. ...إَفشعذ.....أعلى قمة على سطح األرض اسمها ( 1)

ػذو اعزخذاو خؽىغ غري يزىفشح يف ثشايح انىَُذوص انؼبيخ

يبلزظخ



انؽجبػخ ثبنهىٌ األعىد فقػ 
وػذو اعزخذاو األنىاٌ يف 

انؽجبػخ أو انشعى أو اخلشائػ  



 ػُذ وخىد خؽأ يف منىرج األعئهخ
أو االخبثخ جيت رؼذَهه ثىاعؽخ  

احلبعىة ، وػذو رؼذَهه ثىاعؽخ       
 (انكىسكزىس –ادلضَم ) 

يغ يشاػبح رؼذَم اخلؽأ يف 
انًُىرخني يف زبنخ انُغخ يٍ 

.أزذهًب نآلخش 



رقذَى منبرج األعئهخ واإلخبثخ  
 وخىد قشص يذيح + يؽجىػخ 

(CD  ) 
يغ يشاػبح رقذميهب يف ادلىػذ احملذد 

.  نُزغىن نهزىخُه يشاخؼزهب 

اػزًبد االخزجبس يغؤونُخ ادلؼهى وسئُظ انقغى ثبنذسخخ األوىل

يبلزظخ



ػُذ اَقغبو انغؤال انىازذ ػهً 
 :وسقزني جيت كزبثخ 

   ......... (انغؤال / ربثغ )  
.يف أػهً ميني انىسقخ انثبَُخ 



َفعم رىصَغ انذسخبد ثشكم يزىاصٌ 
-دسخبد نئلكًبل 3) ثني األعئهخ  

 ( اخل...نهخشَؽخ  3–نهجذائم 3
يغ يشاػبح رىزُذ انذسخخ جلًُغ 

انُقبغ يف األعئهخ ادلىظىػُخ ، وػذو 
 :اخزبلفهب يٍ َقؽخ ألخشي 

( . دسخخ -سثغ  -َصف )  



رشك يغبزبد كبفُخ نئلخبثخ 
يغ رغؽريهب ووظغ َقبغ ثؼذد 

االخبثبد ادلؽهىثخ نجؼط 
األعئهخ

يثــبل

 .ػهم أهًُخ انغبلف اجلىٌ نؤلسض 
 
• .......................................... 
• .......................................... 
• ..........................................



جيت كزبثخ مجُغ َقبغ االخبثخ يف 
منىرج االخبثخ وإٌ كبَذ ػذد انُقبغ 

 .ادلؽهىثخ يف منىرج األعئهخ أقم 
 

 :يغ يشاػبح كزبثخ فقشح 
(َقؽخ فقػ ...... َكزفً ثـ ) 



 :يف منىرج اإلخبثخ جيت يشاػبح كزبثخ 
 
 . سقى صفسخ اإلخبثخ نكم عؤال( 1)
 . دسخخ كم عؤال وكم فشع يُه( 2)
     اإلخبثخ انكهُخ واإلخبثخ ادلكزفً ثهب( 3)

 .أهًُخ انغبلف اجلىٌ نؤلسض : ػهم
 
 (    دسخخ  ×اخبثبد  3)   85ص  
 اخبثبد فقػ 3َكزفً ثـ  
• .......................................... 
• .......................................... 
• ..........................................



يشاػبح االرغبق انضيٍُ ثني 
فقشاد االخزجبس وأعئهزه و انضيٍ 

احملذد نبلخزجبس 



ػُذ وظغ األعئهخ 
َفعم يشاػبح رذسخهب يٍ األعئهخ 
انغههخ إىل األعئهخ انصؼجخ ، يغ 

األخز ثبالػزجبس نهفشوق انفشدَخ ثني 
ادلزؼهًني



يشاػبح ػذو ركشاس حمزىي 
األعئهخ أو أٌ َذل حمزىي عؤال 

 .ػهً اإلخبثخ ألعئهخ أخشي 
واالثزؼبد ػٍ انزهًُسبد انزٍ  

رذل ػهً اإلخبثخ انصسُسخ

يثــبل

 زذد ػهً خشَؽخ ايشَكب انشًبنُخ سَبذ انُىسثش انشًبنُخ



يشاػبح رذسَت ادلزؼهى ػهً األعئهخ 
أثُبء انذسوط خبصخ ثبنُغجخ نؤلعئهخ 

 انزٍ مل َزذسة ػهُهب 
انشعى  -حتهُم اجلذول ) يثم 
 -انزفُُذ  -قشاءح اخلشائػ  -انجُبٍَ 

(  اخل..انربهُخ 



يشاػبح اعزخذاو اخلشائػ وانصىس 
انىاظسخ وانصسُسخ و احملذدح وغري 

 ادلشززه نههذف ادلؽهىة
يغ وظىذ انشيىص واخزبلف أشكبذلب 
زىت ال رزشبثه ، ودقخ أيبكُهب ػهً 

اخلشَؽخ 



ػُذ االعزؼبَخ ثبخلشائػ أو انصىس 
 َفعم إدساخهب ػٍ ؼشق ادلبعر

ثذالً يٍ قصهب ونصقهب (  انغكُش)  
ثىسقخ االخزجبس ، زىت ال رؼشقم 

. ػًهُخ انزصىَش انغشَغ 



االهزًبو ثكزبثخ ادلفبهُى وادلصؽهسبد 
ثذقخ واظسخ زىت ال رؼؽٍ يؼبٍَ 

 :أخشي يثم 
 

 انجسش ادلزىعػ= ادلزىعػ 
اخلهُح انؼشثٍ= اخلهُح 

يثــبل

.................أوىل دول اخلهُح انؼشثٍ اكزشبفًب نهُفػ امسهب 



ػذو اعزخذاو صُبغخ غبيعخ  
نؤلعئهخ وخبصخ يف األعئهخ 

 :يثم  ادلقبنُخ
–اششذ –َبقش –ركهى ػٍ ) 

 ٍ
ّ
ر–ثُ

ّ
اكزت يب رؼشفه ػٍ  -وظ

(اخل .... 



يشاػبح ػذو ؼجبػخ االخزجبساد 
يف أيبكٍ غري آيُخ ميكٍ يٍ 

 خبلذلب رغشة االخزجبساد 
يكبرت –كًجُىرشاد ػًىيُخ ) 

( .اخل ...انفبلشبد –انؽجبػخ 



يشاػبح ػذو االػزًبد ػهً 
االخزجبساد ادلؼبدح وانغبثقخ 

.ثشكم كبيم 





 
 أَىاع األعئهخ ادلىظىػُخ   
 
:إكمال العبارات  -1 
:أكمل العبارات التالٌة بما ٌناسبها: صٌغتها  

ـ:ٌجب مراعاة ما ٌلً عند إعدادها : مالحظات

أن ٌكتب عدد من العبارات القصٌرة التً تعلمها المتعلمون والتً تخص المادة  -

الدراسٌة 

.من كل عبارة على أن ٌبقى معناها واضحا ومفهوما ( مهمة)أن تحذف كلمة -

.أن ٌتأكد عند الحذف أن إجابة واحدة فقط تالؤم الفراغ الموجود  -

.أن تكون العبارات متقاربة فً الطول والصٌاغة العامة  -

.أال تؤخذ الجمل والعبارات حرفٌا من الكتاب المقرر  -

.أن تكون األجزاء المراد تكملتها فً نهاٌة الفقرة  -

.أال تذكر الحروف األول من الكلمات المطلوبة وضعها فً الفراغ -

.أن ٌبتعد عن األفكار الجدلٌة والمصطلحات الغامضة  -



 
 أَىاع األعئهخ ادلىظىػُخ   
 

:إكمال العبارات -1
  

1مثال : أمثله 

.........أكبر حقول النفط مساحة وإنتاجا فً دولة الكوٌت ٌسمى •

.......كمٌة النفط المختزنة فً باطن األرض ولم تستخرج بعد تسمى •

م.........أجرت دولة الكوٌت أول تعداد سكانً عام •



.........أهم مدٌنة فً مصر هً  -

.........أكبر مٌناء بحري فً السعودٌة ٌسمى  -

.........البحر الذي ٌقع فً الجزء الشرقً من قارة إفرٌقٌا هو بحر  -



.........هً  أهم مدٌنة فً مصر•

.تتحمل أكثر من إجابة وغٌر محددة  السبب

.........اكبر مدن مصر مساحة تسمى :  التصحٌح

.........أكبر مٌناء بحري فً السعودٌة ٌسمى 

: مثال سًء 

.........البحر الذي ٌقع فً الجزء الشرقً من قارة إفرٌقٌا هو بحر •

البححححر الحححذي ٌفصحححل قحححارة أفرٌقٌحححا عحححن شحححبه الجزٌحححرة العربٌحححة : التصححححٌح

...ٌسمى

غٌر محدد :  السبب



3مثال 
:ما هو الصحٌح فً المثالٌن •

الدولة العربٌة التً ٌوجد فٌها كثافة سكانٌة عالٌه اسمها    -1•

.).................. (

) .........(الدولة العربٌة األكثر كثافة بالسكان اسمها -2•



 
 أَىاع األعئهخ ادلىظىػُخ   
 
 

  
  .الخطأ أمام العبارة ( ×) عالمةأمام العبارة الصحٌحة أو ( ) عالمةضع : صٌغتها

:مالحظات
.لنوع اأن تتضمن كل عبارة فكرة واحدة تكون صواب أو خطأ فً إعداد هذا  -

.× ×  أو ×    ×أال تأخذ العبارات ترتٌبا معٌناً  -

.أن تكون الجمل أو العبارات قصٌرة ما أمكن  -

أال تستخدم الكلمات التً توحً بصورة ما إلى أن العبارة صواب أو خطأ فمثال  -

توحً ( أحٌاناً ، غالبا)تستخدم غالباً فً العبارة الخطأ والعبارات( فقط ، أبدا ، جمٌعاً ) 

.بأن العبارة صحٌحة 

أسئلة الصواب والخطأ   -2



 
 أَىاع األعئهخ ادلىظىػُخ   
 
 

  

. قصٌرةالمناخ هو حالة الجو خالل مدة :  1مثال

.الطلب من المتعلم أن ٌصحح العبارة إذا قرر أنها خاطئة 

عبد هللا السالم / تم استقالل دولة الكوٌت فً عهد الشٌخ :  2مثال

( .× )  خطأ (   √  )  صواب 

.مارأٌك بالمثالٌن السابقٌن  -             

أسئلة الصواب والخطأ   -2



.تقع مدٌنة األحمدي والمٌناء الرئٌسً للكوٌت على الخلٌج العربً  -

.التغٌر االقتصادي شرط أساسً لحدوث التغٌر االجتماعً -

                             



تقححع مدٌنححة األحمححدي والمٌنححاء الرئٌسححً للكوٌححت علححى الخلححٌج  -

.العربً 

.المثال ٌحتوي على معلومتٌن فً وقت واحد 

.تقع مدٌنة األحمدي على ساحل الخلٌج العربً : واألصح 

.التغٌر االقتصادي شرط أساسً لحدوث التغٌر االجتماعً  -2

التغٌحححر االقتصحححادي محححن بحححٌن العوامحححل المسحححاعدة علحححى :  األصحححح

.حدوث التغٌر االجتماعً 



 
 أَىاع األعئهخ ادلىظىػُخ   
 
 

  

 صحح ما تحته خط فً العبارات التالٌة واضعا الكلمة الصحٌحة: صٌغتها

.

.أعد كتابه العبارات التالٌة مصححا ماتحته خط (  أو )  .بٌن القوسٌن 

:مثال
.. )         ( المتقدمةتعتبر مشكلة االنفجار السكانً من خصائص الدول  -

 

أسئلة تصوٌب الخطأ   -3



: مالحظات 
أن التتضمن العبارة الصحٌحة أكثر من فكره  -1•

تمتد مساحة الوطن العربً لٌشمل قارتٌن هما أسٌا : مثال •

دول عربٌه أكبرها 10وإفرٌقٌا وٌضم الجانب اإلفرٌقً منه 

.مصر 

أن التوحً الفكرة الخاطئة عن االجابه بحٌث الٌكون لها  -2•

.سوى بدٌل واحد فقط 

.انتهت غزوة بدر بهزٌمة المسلمٌن :  مثال •



 
 أَىاع األعئهخ ادلىظىػُخ   
 
 

  

.بكتابة الرقم المناسب (  أ) ماٌناسبها من القائمة ( ب ) أختر للقائمة : صٌغتها

:مالحظات

.أن ٌكون عدد االستجابات أكثر من عدد المتغٌرات  -

. ممكن استبدال قائمة االستجابات برسم تخطٌطً أو خرٌطة أو صورة -

أن ٌبدأ كل سؤال بكتابة تعلٌمات واضحة تحدد اإلطار العام لإلجابة أو كٌفٌة -

.المزاوجة 

.االستجابات  ولٌس العكس ( ب ) المقدمات و ( أ ) أن تضم القائمة  -

(  المقابلة)أسئلة المزاوجة  -4



القائمة  ب           الرقم المناسب  القائمة  أ       م

عواصم     دول   

القائمة ب    الرقم المناسب  القائمة أ     م

دمشق

الدوحة

القاهرة

قطر

مصر



(ب)الكائمة الرقم املناسب(أ)الكائمة 

.إيطاليا 1.

.أسبانيا2.

.الفلبين 3.

.ماليزيا 4.

. السعودية 5.

.م1977األولي في إنتاج الفول السوداني  -
.م 1977األولي في إنتاج زيت النخيل  -
.م 1977األولي في إنتاج جوز الهند  -
.م 1977األولي في إنتاج السمسم  -
.  م 1980األولي في إنتاج النفط  -

(  المقابلة)أسئلة المزاوجة  -4

: ورشه 

:توضع الرقم المناسة ( أ)ما يناسة عثارج القائمح ( ب)اختر من القائمح  -



( المقابلة)أسئلة المزاوجة  -4

.عدم التجانس بٌن مفردات القائمة  -1: الحظ •

.هناك مؤشرات لإلجابة فً بعض الفقرات  -2 •

    ( أ)وجود أرقام أمام األسماء داخل القائمة  -3      •

(  ب)والمطلوب االختٌار من               •



(  ب)الكائمة احلرف املناسب (أ)الكائمة 
طرابلس 1.
الرباط 2.
عمان3.
صنعاء4.

.األردن ( أ
.اليمن ( ب
.سوريا ( ج
.المغرب ( د
.الجزائر ( هـ
.ليبيا ( و

( أ ) أمام العاصمح في القائمح ( ب ) ضع الحرف المناسة من القائمح  -4مثال 



 
 أَىاع األعئهخ ادلىظىػُخ   
 
   

.ها بوضع خطا تحتالتً تلً كل عبارة  المناسب من بٌن البدائلالبدٌل أختر  :صٌغتها

:مالحظات

.أن ال تقل عن أربع استجابات  -

.أال تتضمن االختبارات  عناصر خطؤها واضح أو بدٌهً  -

.أال تحتوي االختٌارات على أشارات تشٌر إلى نوعٌة اإلجابة الصحٌحة -

.أن تتساوي درجة اجتذابها للمتعلمٌن  -

.أن ترتبط جمٌعها بالمشكلة المطروحة  -

.أن تكون االستجابات متساوٌة فً الطول قدر اإلمكان  -

.كلما تجانست االستجابات الخاطئة كلما أرتفع معدل الثبات  -

.البدائل توزٌعا عشوائٌا  تتوزعأن -

 االخزُبس يٍ يزؼذد   -5



 
 أَىاع األعئهخ ادلىظىػُخ   
 
 

:امثله  
:مظاهر إرساب الرٌاح لٌس من بٌنها الكثٌب  -1 

.(الجلٌدي –الهاللً –الطولً –العادي )                   

:أسباب سقوط المطر لٌس من بٌنها  -2

             1-

             2-

             3-

             4-  

 االخزُبس يٍ يزؼذد   -5



:قمة جبل طوبقال   1س

.أعلى قمة فً الوطن العربً  •

.تقع فً جبال أطلس  •

.تقع فً سلسلة جبال الحجاز  •

 تقع فً جبال طوروس •



: ورشه 

حدثت معركة الجهراء فً عهد الشٌخ  - 2س•

سالم مبارك الصباح •

جابر األحمد الصباح •

صباح األحمد الصباح •

نواف األحمد الصباح •



 
 أَىاع األعئهخ ادلىظىػُخ   
 
 

 .......صنف المناطق التالٌة   -:صٌغتها  

.أو أقرأ العبارات التالٌة ثم أعد تصنٌفها تبعا للجدول الذي ٌلٌها -

الخ حسب المناسب فً الجدول (...األرقام –األسماء ) صنف  -

:مالحظات 

أن التقتصر على األسماء واألرقام بل تكون جمال  -1

(الخ...نتائج –أسباب )          

. أن التكون عدد فراغات االجابه فً خانات الجدول داله على اإلجابات  -2

.متجانس ( الخ ...األرقام –األسماء ) أن ٌكون تصنٌف  -3

أسئلة التصنٌف   -6



أمثله  -
أسباب غزوة أحد أسباب غزوة بدر

............................

..................................

...................

....................

علماء أوربٌٌن  علماء عرب



 
 أَىاع األعئهخ ادلىظىػُخ   
 
 

  

:مثال
م 2000فً عام  اتجاهات التحضر صنف المناطق التالٌة حسب 

(  حسب الجدول ) أو             

.أفرٌقٌا –أمرٌكا الشمالٌة –أوقٌانوسٌا –أسٌا الجنوبٌة  

 

 

 

 

 

 

 

أسئلة التصنٌف   -6

مناطق تقل فٌها نسبة التحضر 

%50عن 

مناطق تزٌد فٌها نسبة التحضر 

%50عن 

م



أَىاع األعئهخ ادلىظىػُخ  
:صنف المدلوالت التالٌة حسب الجدول : مثال 

نجد –الحجاز –أطلس –تهامة –الصحراء الكبرى     

جبال  سهول  هضاب  



أَىاع األعئهخ ادلىظىػُخ  
: ضع المفهوم أو المصطلح المناسب أمام العبارات التالٌة -7

أن تكون العبارة التعرٌفٌة للمفهوم كاملة وموصله لمعرفه •

.المفهوم 

زٌادة عدد السكان عن طرٌق زٌادة عدد الموالٌد    )      (-: مثال   

.على عدد الوفٌات قً الدولة 

أن تكون التعرٌفات دقٌقه وممٌزه للمصطلح كً التحتمل أكثر •

.من اجابه 

دراسة األحوال الجوٌة من حرارة وأمطار ورٌاح )      (-: مثال   

.وضغط جوي خالل أسبوع 



أَىاع األعئهخ ادلىظىػُخ  
ورشه

:أكمل العبارات التالٌة •

التً تم اكتشاف النفط فٌها اسمها أولى دول الخلٌج العربً -•

. .........

م 1994بلغت نسبه االحتٌاطً النفطً فً الكوٌت لعام  -2•

حوالً 

•   (10 %- 14 %- 16 %- 21. ) %

: اكتب المفهوم المناسب أمام التعرٌفات التالٌة  -3•

.مسطح مائً هام ٌشتمل على مضٌق هرمز )             ( •



:أكمل العبارات التالٌة •

أول دول الخلٌج العربً التً تم اكتشاف النفط فٌها  -•

.اٌران اسمها 

بلغت نسبه االحتٌاطً النفطً فً الكوٌت لعام  -2•

م حوالً 1994

•   (10 %- 14 %- 16 %- 21 %. )

: اكتب المفهوم المناسب أمام التعرٌفات التالٌة  -3•

مسطح مائً هام ( خلٌج عمان–الخلٌج العربً ) •

.ٌشتمل على مضٌق هرمز 

أَىاع األعئهخ ادلىظىػُخ  
ورشه



أَىاع األعئهخ ادلىظىػُخ  

التالٌة ثم استعن بها فً االجابه....الحظ جٌدا خرٌطة أل : الخرٌطة  -8

.مراعاة دقه الخرٌطة باالضافه إلى دقه السؤال والطلب  -1: مالحظات •

......على الخرٌطة ٌمثل مٌناء نفطً اسمه )  ( الرقم -1: مثال •

.....مضٌق هرمز ٌمثله على الخرٌطة الرقم  -2•

مراعاة عدم الخلط بٌن االسئله الموضوعٌة واالسئله المقالٌه على  -2•

.الخرٌطة •

االسئله المقالٌه  االسئله الموضوعٌة 

التحدٌد على الخرٌطة  -

(اكمال – تظلٌل–تلوٌن -كتابه )    

    استخالص معلومات من الخرٌطة بواسطة -

أرقام ورموز وإشكال 



: اسئله موضوعٌه أخرى
.حدد ماتمثله الرسومات او اإلشكال التالٌة  -9•

.أكمل اإلشكال التنظٌمٌة او السهمٌة  -10•

.اكتب أجزاء الرسم أو الشكل أو الصور التالٌة  -11•

وإذا  1أمامك جملتان اذا كانت احدهما صحٌحة ضع رقم  -12•

. 2االثنان صحٌحتان ضع الرقم 

.أكمل الناقص فً الجدول التالً  -13•

ضع رقم الصورة التً أمامك قً المكان الصحٌح على  -14•

.الخرٌطة 



 
 أَىاع األعئهخ ادلقبنُخ   
 
 

 ما الفرق ،عرف ،برهن على ،وضح العالقة ،بم تفسر ،علل : صٌغتها  

:مالحظات
.أن تكون واضحة من حٌث اللغة والصٌاغة والمعنى  -

أن تبتعد عن استخدام الكلمات الغامضة أو العامة مثل-

(ناقش –أشرح –أذكر ما تعرفه عن –وضح ) 

.أن تتضمن االختبارات عدد كبٌرا من األسئلة لكل منها إجابة قصٌرة ومحددة  -

.أن ترتبط بالمادة التً درسها وخاصة وعدد األسطر القصوى لإلجابة عنه  -

.أن ٌحدد الوقت الالزم لكل سؤال وعدد األسطر القصوى لإلجابة عنه -

إعداد نماذج اإلجابة قبل طباعة االختبار ومراجعتها بدقة -

أسئلة المقال القصٌرة  -1



 
 أَىاع األعئهخ ادلقبنُخ   
 
   

:من أنواعها  
.عوامل طبٌعٌة تؤثر فً نمو بعض الكائنات الحٌة فً البحار والمحٌطات  3أذكر  -1 

.بم تفسر الظاهرات التالٌة اختالف نوع النبات والحٌوان من إقلٌم مناخً إلى أخر  -2

:علل لما ٌأتً -3

.م 1750النمو السكانً السرٌع فً العالم فً الفترة ما بعد عام  -                  

.وضح العالقة بٌن كل من الزالزل والبراكٌن -4

أسئلة المقال القصٌرة  -1



( دلل على صحة ماٌلى )دلل على صحة العبارات التالٌة  أو  -5

.دولة الكوٌت تبذل الجهود فً االستفادة من الطاقة الشمسٌة -

 

( :عرف ماٌلى)عرف المفاهٌم والمصطلحات التالٌة  أو  -6  

.البٌئة •

.االنكسارات •

. الطاقة البدٌلة 



  أَىاع األعئهخ ادلقبنُخ   

  
.بٌن أوجه التشابه واالختالف  -2 , المقارنة-1 : أنواعها

.ما رأٌك ؟ ثم دلل على صحة ما تقول  -3                 

:أمثله  
قارن بٌن إقلٌم الغابات المدارٌة الموسمٌة وإقلٌم الغابات االستوائٌة  -1  

.وشبة االستوائٌة من حٌث المٌاه المناخ والمٌاه النباتٌة         

.بٌن أوجه التشابه واالختالف بٌن الطقس والمناخ   -2 

ما رأٌك ؟ ثم دلل على صحة ما تقول فً ترشٌد النمو السكانً فً الدول النامٌة -3

أسئلة المقال الطوٌلة  -2



:اقرأ الفقرة التالٌة ثم استعن بها فً االجابه - 4
.استخرج الفكرة األساسٌة التً تشٌر إلٌها الفقرة  -1•

.استخرج حقٌقة هامه من الفقرة  -2•

(.عرف ماتحته خط ) أو ....    عرف المفهوم  -3•

...     .أعط أمثله حول  -4•

..........    علل  -5•

:التالٌة ثم استعن به فً االجابه( الرسوم البٌانٌة-الصور) اقرأ الجدول-5  

.استخرج من الجدول حقٌقة هامه  -1  

.حول الجدول إلى رسم بٌانً باالعمده  -2   

..........  .و........ ماالعالقه بٌن  -3  

...............    رتب تصاعدٌا -4  



:  اسئله مقالٌه  أخرى 
.اكتب فٌما ٌلً •

.من قائل هذه العبارة وما المناسبة •

(.ترتبت على ) ماالنتائج المترتبة على•

.ماٌلً ( الخ ....األمثلة –وضح بالرسم  •

(.الخ .....ظاهرة –مشكلة ) ما مقترحاتك حول •

.ارسم اإلشكال التنظٌمٌة التً تدل على ما ٌلً •

......   .صمم شكال تنظٌمٌا تبٌن من خالله •

( .الخ ... عصور –خطوات عمل –تتبع خط سٌر •

:من حٌث ... و... وازن بٌن •



             :تابع االسئله المقالٌه

.أعط أمثله لكل مما ٌلً •

.ماذا ٌحدث لو –ماذا تفعل لو –ما توقعاتك حول •

.اوجد العالقة بٌن كل من •

.اكتب فقرة مترابطة مستعٌنا بالكلمات التالٌة •

( .أثبت عدم صحة قول –أي ضعف رأي ما ) فند •

(.جهاز  -صورة  -خرٌطة ) استعن باألجزاء التالٌة فً تركٌب •



:مارأٌك فً هذه األسئلة 

.أشرح كٌف ٌحدث المطر  -

.هٌئة األمم المتحدة –أكتب ما تعرفه عن منظمة أوبك  -

.تحدث عن الغالف الجوي  -

.من أصحاب المدرسة اإلمكانٌة  -





شكرا لكم 

للتواصل •

99686447نقال •

alfuwairis@hotmail.com-sايميل •

mailto:s-alfuwairis@hotmail.com
mailto:s-alfuwairis@hotmail.com
mailto:s-alfuwairis@hotmail.com

