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 ِملِــــــــــــــــــــخ
 
 

أٞ عٙل روثٛٞ ٠ؾزبط إٌٝ أٍٍٛة ٌّؼوفخ ِلٜ ٔغبؽٗ فٟ رؾم١ك أ٘لافٗ " 

ٚمٌه ٌزؾل٠ل اٌَجً اٌّطٍٛثخ ٌزؼل٠ً َِبه , ٚاٌىشف ػٓ ا٠غبث١برٗ ٍٍٚج١برٗ,

اٌؼ١ٍّخ اٌزوث٠ٛخ ٚاٌزٟ روعغ  أ١ّ٘زٙب فٟ أْ  ع١ّغ ػٕبطو إٌّٙظ رؼزّل ػ١ٍٗ 

األٔشطخ , ػ١ّ١ٍخ اٌٍٛبئً اٌذ, ٚؽوق اٌزله٠ٌ , ِضً األ٘لاف اٌزوث٠ٛخ 

 .اٌـ...........

 

٘نا ٌٚىٟ ٔؾىُ ػٍٝ أكاء ؽالثٕب فٟ ِلاهٍٕب فال ثل ِٓ أْ ٔمَٛ ثضالس فطٛاد 

 :هئ١َ١خ
 

 . رؾل٠ل األ٘لاف اٌٍَٛو١خ -1

 .عّغ اٌج١بٔبد ٚاٍزقالص إٌزبئظ -2

 . إطلاه األؽىبَ   -3
 

٘ٝ اٌقطٛح األُ٘ فجٛاٍطزٙب ٠ّىٓ ِؼوفخ اٌزغ١و اٌؾبطً فٟ  ٚإطلاه األؽىبَ

ِٚلٜ ِب رؾمك ِٓ رغ١١و فٟ شقظ١زُٙ فٟ ػٛء األ٘لاف , ٍٍٛن ٚأكاء اٌطالة

 .اٌٍَٛو١خ اٌّوٍِٛخ ٚ٘نا ٠َّٝ ثزم٠ُٛ أكاء اٌطبٌت
 

فبٌزم٠ُٛ ػ١ٍّخ ٠زُ ثٛاٍطزٙب إطلاه ؽىُ ِؼ١ٓ ػٍٝ ِلٜ ٚطٛي اٌؼ١ٍّخ اٌزؼ١ّ١ٍخ  

, ِٚلٜ رؾم١مٙب إلغواػٙب ٚاٌىشف ػٓ ٔٛاؽٟ إٌمض أصٕبء ١ٍو٘ب, ا إٌٝ أ٘لافٗ

ٚ٘ٝ فٟ ٔفٌ اٌٛلذ ػ١ٍّخ َِزّوح . ٚالزواػ اٌٍٛبئً إٌّبٍجخ ٌزالفٝ ٘نا إٌمض

ٚثبٌزبٌٟ ٠ّضً اٌزم٠ُٛ , ؽ١ش رجؾش ِٛاؽٓ اٌؼؼف ٚاٌمٛح فٟ اٌؼ١ٍّخ اٌزوث٠ٛخ

 .ػ١ٍّخ رشق١ظ١خ ػالع١خ ثغوع اٌزؾ١َٓ ٚاٌزط٠ٛو
 

الػزمبك اٌَبئل ٌجؼغ اٌّؼ١ٍّٓ أْ اٌزم٠ُٛ ٘ٛ االِزؾبْ ٚ٘نٖ ٍَِّبد فبؽئخ ٘نا ٚا

رزٕبفٝ ِفَٙٛ اٌزم٠ُٛ الْ  االِزؾبْ ال ٔؼلي أٚ ٔظٍؼ ف١ٗ اػٛعبعب ٌٚىٕٗ ٠ظٛه 

 .فئما ػوف اٌطبٌت أٗ هاٍت ِبما ٠ّىٓ أْ ٠َزف١ل ِٓ ٘نٖ اٌىٍّخ, ٚالؼب ٌٍّزؼٍُ 
 

ؽل ٍٚبئً اٌزم٠ُٛ فٟ إٌظُ اٌزوث٠ٛخ اٌؾل٠ضخ ٘نا ٠ٚؼزجو االِزؾبْ اٌزؾظ١ٍٝ ٘ٛ أ -

فبالِزؾبْ إما ِب رٛافود ٌٗ ػٛاًِ ٔغبؽٗ فبٔٗ ٠ؼزجو اٌفبؽض اٌؾم١مٟ ٌّب رُ 

 .رؾظ١ٍٗ ِٓ ػٍُ ِٚؼوفخ ػٍٟ اٌٛعٗ ٚاٌَّزٜٛ اٌّطٍٛة إٔغبىٖ ػ١ٍٗ 
 

ِٚٓ صُ وبْ الثل ِٓ ٚػغ ِؼب١٠و ٚػٛاثؾ ٚأطٛي ٚأٌٍ ٠ؼزّل ػ١ٍٙب ِؼل  -

إػلاكٖ ٚٚػؼٗ أوضو ِٓ مٌه الثل ِٓ فظبئض رزٛافو فٟ ِؼل االِزؾبْ  ػٕل 

االِزؾبْ ٔفَٗ , ٚال ٠ظٓ ظبْ أٔٗ ثّغوك االٔزٙبء ِٓ ػ١ٍّخ رظؾ١ؼ 

 ... االِزؾبْ ٚهطل كهعزٗ ٚإػالْ ٔز١غخ اٌطبٌت لل أزٙٝ وً شٟء , ال 

 

 (1 ) 



ِٓ  فئْ اٌٙلف ِٓ االِزؾبْ ال ٠زؾمك إال ثزؾ١ًٍ ٔزبئغٗ رؾ١ٍال أ١ِٕب ٚكل١مب -

أعً مٌه فئٕٔب ٔملَ ث١ٓ ٠ل٠ه ى١ٍِٟ اٌّزلهة ٚاٌّزلهثخ ٚهشخ ػًّ 

 :ِقزظوح ػٓ

( إػلاك ٚاػزّبك االِزؾبٔبد اٌزؾظ١ٍ١خ  ٚهثطٙب ثبأل٘لاف اٌزوث٠ٛخ)

 :-ٚاٌزٟ ٍٛف رىْٛ ِؾبٚه٘ب وبٌزبٌٟ 

 

 

 .تعريف التمىيم وعاللته بالمياس : أوال                               
 تعريف االمتحاناث وعاللتها بالمياس والتمىيم : ثانيا                             

 .الفرق بني االمتحان واالختبار : ثالثا                              

 .أهداف االمتحاناث ووظائفها   :رابعا                               
 .ث ووسائلها    أنىاع االمتحانا: خامسا                               

 .مراحل االمتحاناث : سادسا                               

 .مىاصفاث وخصائص اجلىدة يف االمتحاناث : سابعا                              

 

 :تعريف التمىيم وعاللته بالمياس : أوال 
 

 :رؼو٠ف اٌزم٠ُٛ  -1
 

وّب أْ اٌزم٠ُٛ ال ٠مزظو  .لَٛ اٌشٟء أٞ لله ل١ّزٗ , فزم٠ُٛ اٌشٟء أٞ ٚىٔٗ " 

ػٍٟ اٌشٟء اٌّمَٛ , فبٌزم٠ُٛ ٠زؼّٓ إطلاه أؽىبَ ػٍٝ ل١ّخ األش١بء أٚ اٌزط٠ٛو 

فبٌزم٠ُٛ ٘ٛ اٌؾىُ " إطلاه األؽىبَ "ؽ١ش إْ ٘نٖ اٌؼ١ٍّبد رؼزّل أٍبٍب ػٍٟ فىوح 

ػٍٝ األش١بء أٚ األفواك إلظٙبه اٌّؾبٍٓ ٚاٌؼ١ٛة ِٚوعؼٗ طلق اٌفوٚع 

 .ػٍٟ أٍبٍٙب رٕظ١ُ اٌؼًّ  األٍب١ٍخ اٌزٟ ٠زُ

 

 : ِٓ ٘نا اٌزؼو٠ف ٔقٍض إٌٟ أْ اٌزم٠ُٛ ػ١ٍّخ رشزًّ ػٍٟ ِب ٠ٍٟ  
 

 .إطلاه ؽىُ ػٍٝ شٟء ِب -1

 .إظٙبه ِؾبٍٕٗ ٚػ١ٛثٗ ٚإ٠غبث١برٗ ٍٍٚج١برٗ  -2

ِواعؼخ ِلٞ طلق ِٚظلال١خ األفىبه ٚاٌفوٚع ٚاأل٘لاف األٍب١ٍخ اٌزٟ  -3

 . ٠زُ ػٍٝ أٍبٍٙب رٕظ١ُ اٌؼًّ

 

 (2 ) 



ارقبم لواه عل٠ل فٟ ػٛء : ٚٔوٜ أْ ٠زؼّٓ اٌزؼو٠ف ػٕظوا هاثؼب ٚ٘ٛ       

 :ػٍٝ إٌؾٛ اٌزبٌٟ  رؼو٠ف اٌزم٠ُٛاٌّؾظٍخ إٌٙبئ١خ ِٓ ػ١ٍّخ اٌزم٠ُٛ ١ٌظجؼ 

 

اٌؾىُ ػٍٝ األش١بء ؽىّب ِشفٛػب ثؾ١ض١برٗ ٌّواعؼخ طلق اٌفوٚع األٍب١ٍخ * 

ه ِٕبٍت ثزؼل٠ً اٌَّبه أٚ رؾ١َٕٗ اٌزٟ ٠زُ ػٍٝ أٍبٍٙب رٕظ١ُ اٌؼًّ صُ ارقبم لوا

 * .ٚرط٠ٛوٖ 

 

 –إٍزوار١غ١خ اٌزؼ١ٍُ  -ؽوق اٌزله٠ٌ  –إٌّٙظ :  فبألش١بء ٕ٘ب رشًّ    

 اٌىزبة اٌّلهٍٟ  –اٌّجٕٝ اٌّلهٍٟ  –اإلكاهح اٌّله١ٍخ    

 .اإل٠غبث١بد ٚاٌٍَج١بد ٚاٌّؾبٍٓ ٚاٌؼ١ٛة  :ٚاٌؾ١ض١بد رؼٕٟ ٕ٘ب    

 
 

 * اٌزم٠ُٛأ١ّ٘خ *         
 

أ١ّ٘خ ثبٌغخ إم أٗ ٠ٕظت ػٍٝ ع١ّغ عٛأت اٌؼ١ٍّخ اٌزؼ١ّ١ٍخ ِٚب ٠ورجؾ ثٙب  ٌٍزم٠ُٛ

 :٠ٚؤصو ف١ٙب ٚرزؼؼ األ١ّ٘خ ٌغ١ّغ أؽواف اٌؼ١ٍّخ اٌزؼ١ّ١ٍخ 

 

 :ثبٌَٕجخ ٌٍّزؼٍُ  -1

ٚرَبػل ػٍٝ ِؼوفخ َِزٛاٖ اٌزؾظ١ٍٝ ٚٔمبؽ اٌؼؼف ٌل٠ٗ ِٚلٜ ّٖٔٛ فٟ  ػلح 

 :-عٛأت 

 ( .اٌٛعلا١ٔخ / اٌّٙبه٠خ / اٌّؼوف١خ )                                                  

 :ثبٌَٕجخ ٌٍّؼٍُ  -2

 .٠ٍمٝ اٌؼٛء ػٍٝ ِلٜ ٔغبؽٗ فٟ إؽلاس اٌزغ١١و اٌّطٍٛة فٟ ٍٍٛن اٌّزؼٍُ 
 

 :ثبٌَٕجخ أل١ٌٚبء األِٛه -3

٠ب ٚفمب الٍزؼلاكارُٙ ِؼوفخ اٌَّزٜٛ اٌزؾظ١ٍٝ ألثٕبئُٙ ٌزٛع١ٙ١ُٙ كها١ٍب ِٚٙٓ

 .ٚللهارُٙ ٚأِب١ُٔٙ
 

 :ثبٌَٕجخ ٌزط٠ٛو إٌّٙظ -4

٠َبػل ِؤٌفٟ اٌىزت ػٍٝ ر٠ٕٛغ أٔشطخ اٌزؼ١ٍُ ٚرغٕت اٌّشىالد أصٕبء اٌؼ١ٍّخ 

 .اٌزوث٠ٛخ
 

٘نا ِّٚب ٠ؼيى ِٓ أ١ّ٘خ اٌزم٠ُٛ أٗ ٠ؤصو رأص١وا وج١وا فٟ ػٕبطو إٌّٙظ األفوٜ 

 اٌّزّضٍخ فٟ

 (.اٌٍٛبئً اٌزؼ١ّ١ٍخ ٚاألٔشطخ / ؽوق اٌزله٠ٌ /  اٌّؾزٜٛ/ األ٘لاف ) 

 

 

 

 

 (3 ) 



 :رؼو٠ف اٌم١بً  -2
 

اٌم١بً وّظطٍؼ اٍزقلِٗ اٌٍَّّْٛ لجً اٌغوث١١ٓ ثّئبد ا١ٌَٕٓ أ٠ب وبٔذ    -

وً ِب " "صٛهٔل٠ه " رؼو٠فبد اٌم١بً فٟ اٌّفب١ُ٘ اٌؾل٠ضخ فٟٙ رؼزّل ػٍٟ فىوح 

َ وبْ اٌىُ اٌولّٟ ٘ٛ اٌّؼزجو فٟ ِٚٓ س" ٠ٛعل ثّملاه ٚوً ِملاه ٠ّىٓ ل١بٍٗ 

 .ػ١ٍّخ اٌم١بً 
 

ِٚٓ ٕ٘ب وبْ رؾ٠ًٛ وً شٟء ِمبً إٌٟ ل١ّخ هل١ّخ فٕؾٓ ِضال ٔؾٛي إعبثخ      -

اٌّزؼٍُ ػٍٝ ٍؤاي ِب إٌٝ ل١ّخ هل١ّخ ػٕل اٌزظؾ١ؼ وئعواء ل١بٍٟ ٌزؾل٠ل كهعخ 

 .ٚو١ّخ اٌزؾظ١ً اٌلهاٍٟ ػٕل اٌّزؼٍُ 

 :   ِٚٓ ٕ٘ب فئْ أػُ رؼو٠ف ٌٍم١بً ٘ٛ أٔٗ ٠ؼٕٟ     -

 "رؾل٠ل أهلبَ ؽجمب ٌمٛاػل ِؼ١ٕخ "                                                         
 

 :ػاللخ اٌزم٠ُٛ ثبٌم١بً  -3
 

ِٓ فالي كهاٍبد َِزف١ؼخ فٟ كهاٍخ اٌفوق ث١ٓ اٌزم٠ُٛ ٚاٌم١بً ثلا أْ ٕ٘بن    -

اٌزم٠ُٛ أشًّ ٚأػُ ِٓ اٌم١بً ٚأْ اٌم١بً ٘ٛ ػجبهح ػٓ  شجٗ إعّبع ػٍٝ أْ

إؽلٜ األكٚاد اٌزٟ ٠َزقلِٙب اٌزم٠ُٛ فٟ رمل٠و ٚٚىْ ٚإطلاه ؽىُ ػٍٝ اٌظٛا٘و 

"ٚاألفواك ٚاٌّٛػٛػبد ٚاألؽلاس 
1
 

ِٚٓ ٕ٘ب ٔالؽع أْ اٌم١بً فطٛح ػٍٝ اٌطو٠ك اٌّٛطً إٌٝ اٌزم٠ُٛ ٚأْ     -

ِٕؼجطب ِزؼبهفب ػ١ٍٗ ِٚؾلكا ِٚزفمب ػٍٝ  اٌّم١بً اٌنٞ ٔم١ٌ ثٗ ٠غت أْ ٠ىْٛ

طالؽ١زٗ ٌلٜ ع١ّغ األؽواف ؽزٝ ٠زُ اٌز١ٍَُ ثؼلاٌخ ؽىُ اٌزم٠ُٛ ِٚظلال١خ لواهٖ 

. 

 

 : تعريف االمتحاناث وعاللتها بالمياس والتمىيم : ثانيا 
 :رؼو٠ف االِزؾبٔبد  -1

: ٖ االِزؾبٔبد عّغ ِفوكٖ اِزؾبْ, ِٚضٍٗ االِزؾبْ ٚفٟ ِقزبه اٌظؾبػ اِزؾٓ

 .ثّؼٕٟ افزجوٖ 

اِزؾٓ أطٍٗ ِٓ   ((أٌٚئه اٌن٠ٓ اِزؾٓ هللا لٍٛثُٙ ٌٍزمٜٛ ) :  ٚلبي رؼبٌٝ   

٠ٕٚمٝ ٚاٍزؼ١و ٌزق١ٍض , اِزؾبْ اٌن٘ت ٚإماثزٗ ١ٌقٍض إثو٠يٖ ِٓ فجضٗ 

 .اٌمٍٛة ِٓ ع١ّغ اٌشٛائت 

 

                                                 

 

 (4 ) 

 

 

 



فٙٛ مٚ رؼو٠فبد  ِزؼلكح  : أِب ػٓ رؼو٠ف االِزؾبْ فٟ اططالػ اٌزوث١٠ٛٓ

 : ٔقزبه ِٕٙب  

 

٘ٛ ِالؽظخ اٍزغبثبد اٌفوك فٟ ِٛلف ٠زؼّٓ ِٕجٙبد ِٕظّخ رٕظ١ّب     ( 1) 

ِمظٛكا ٚماد طفبد ِؾلكح ِٚملِخ ٌٍفوك ثطو٠مخ فبطخ رّىٓ اٌجبؽش ِٓ 

  .رَغ١ً ٚل١بً ٘نٖ اإلعبثبد رَغ١ال كل١مب 

اٌزّو٠ٕبد رؼطٝ ٌٍفوك ثٙلف  ٘ٛ ِغّٛػخ ِٓ األٍئٍخ أٚ اٌّشىالد أٚ(     2) 

  .اٌزؼوف ػٍٝ ِؼبهفٗ أٚ للهارٗ أٚ اٍزؼلاكارٗ أٚ وفبءرٗ 

طريقة منظمة لتحديد مستوى تحصيل الطلبة لمعلومات ومهارات في (  3)
مادة دراسية تم تعلمها مسبقا ، وذلك من خالل إجاباتهم على مجموعة من 

 .الفقرات تمثل محتوى المادة الدراسية 
 

 : ػاللخ االِزؾبٔبد ثبٌم١بً ٚاٌزم٠ُٛ   –2   

ِٓ فالي ِب رُ االؽالع ػ١ٍٗ فٟ اٌفوٚق ث١ٓ اٌم١بً ٚاٌزم٠ُٛ ٚاالفزجبه    

ٚػاللخ وً ِّٕٙب ثب٢فو فئٕٔب ٍٛف ٔغل أؽ١بٔب  أُٔٙ ٠زؾلاْ فٟ اٌّلٌٛي 

 .ٚاٌّؼٕٝ ٚأؽ١بٔب ٠قزٍفبْ ٠ٚىْٛ ٌىً ِّٕٙب ِؼٕٝ ٠قظٗ

 

ٚاٌم١بً , ٌٚىٓ ػٍٝ وً ؽبي فئٕٔب ١ِلا١ٔب ٔوٜ أْ االِزؾبْ ١ٍٍٚخ ٌٍم١بً    *

َ ثّؼٕٝ أطله ؽىّب ٚألوه  َّٛ  .١ٍٍٚخ ٌٍزم٠ُٛ فأٔب أِزؾٓ ألل١ٌ ٚأل١ٌ ألل

ِٚٓ فالي اٌشىً اٌزبٌٟ رزؼؼ اٌؼاللبد اٌىبئٕخ ث١ٓ أؽواف اٌؼ١ٍّخ اٌزؼ١ّ١ٍخ ِٓ 

  .اٌمبػلح إٌٝ اٌمّخ 

 ل١بً / رم٠ُٛ                                              

 اِزؾبْ

 اٌزٛع١ٗ اٌفٕٟ

 اإلكاهح اٌّله١ٍخ

 اٌزله٠ٌ  –اٌزله٠ٌ  -اٌزؾظ١ً اٌلهاٍٟ  ؽوق  –اٌّزؼٍُ    -اٌّؼٍُ    –اٌىزبة اٌّلهٍٟ        

---------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 :الفرق بني االمتحان واالختبار :ثالثا 
 :٠وٜ اٌجؼغ أْ ٕ٘بن فولب ث١ٓ االِزؾبْ ٚاالفزجبه    

 : ٠ؼوف االِزؾبْ 

ٌّزؼٍُ أل٘لاف روث٠ٛخ ثأٔٗ ا١ٌٍٍٛخ اٌزٟ َٔزط١غ ثٙب رم٠ُٛ ِلٜ رؾم١ك ا   

 .ِوٍِٛخ 

 

ثأٔٗ اإلعواء اٌَّزؼًّ ٌم١بً طفبد أٚ فظبئض ِؼ١ٕخ :  ٠ؼوف االفزجبه   

 .  ٌشقض ِب أٚ أٞ شٟء آفو
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 : أهداف االمتحاناث ووظائفها : رابعا      
 : اإلهشبك اٌلهاٍٟ    –1  

رٙلف االِزؾبٔبد إٌٝ اٌىشف ػٓ َِزٜٛ للهح اٌّزؼٍُ ِٚٓ صُ رمل٠ُ اإلهشبك      

  .اٌلهاٍٟ اٌالىَ ٌٗ ٚفمب ٌنٌه 
 

 :  اٌمجٛي ٚاالفز١به  –2   

ِٓ فالي اِزؾبٔبد فبطخ أٚ ثبٌٕظو ٌٕزبئظ االِزؾبٔبد اٌَبثمخ ٠زُ اٌمجٛي     

ائف اٌزقظظ١خ أٚ إٌّؼ ٚاالفز١به فٟ اٌغبِؼبد ٚاٌى١ٍبد ٚألَبِٙب أٚ فٟ اٌٛظ

  .اٌلها١ٍخ ٚاإلثزؼبس 
 

 : اٌزشق١ض  – 3   

ثبالِزؾبٔبد رشقض عٛأت اٌظؼٛثخ ٚاٌٌَٙٛخ فٟ اٌّبكح اٌلها١ٍخ ِٚب رُ    

ٚاٌزؼٍُ , اٍز١ؼبثٗ ِٕٙب     ِٚب ٌُ ٠زُ ِٚٓ صُ رزُ ػ١ٍّخ إػبكح اٌزؼ١ٍُ ِٓ اٌّؼٍُ  

  .ِٓ اٌّزؼٍُ ٚرفو٠لا ٌزؼ١ٍُ اٌؾبالد اٌقبطخ 
  

 : اٌزٛع١ٗ اإلكاهٞ ٚاٌفٕٟ   –4   

إْ االِزؾبٔبد اٌلها١ٍخ ريٚك اإلكاهح اٌّله١ٍخ ٚاٌزٛع١ٗ اٌفٕٟ ثلهعخ ٔغبػ    

اٌّؼ١ٍّٓ فٟ اٌزؼ١ٍُ ٚكهعخ ٔغبػ اٌّزؼٍُ فٟ اٌزؼٍُ ٚرظ١ٕف اٌّؼ١ٍّٓ ٚاٌّزؼ١ٍّٓ 

  .إٌٝ ِز١ّي٠ٓ ِجلػ١ٓ ِٚزٍٛط١ٓ ٚػؼفبء 

  .إعبثبد ِمٕؼخ ػٓ أٍئٍخ ٘بِخ  فبالِزؾبٔبد أفؼً ١ٍٍٚخ ٌزمل٠ُ   

 ِب َٔجخ اٌّجلػ١ٓ ؟ ِٚب َٔجخ اٌؼؼفبء ؟ ِٚب أٍجبة اٌؼؼف ؟   
 

 :أزمبء اٌّٛظف١ٓ ٚرول١زُٙ ٌٍٛظبئف اإلشواف١خ  -5

االِزؾبٔبد ٟ٘ اٌزٟ رىشف ػٓ وفبءح اٌّٛظف١ٓ اٌّوشؾ١ٓ ٌٍزولٟ فٟ اٌٛظبئف 

ٌّوشؾ١ٓ ١ٌٕزمٟ ُِٕٙ اٌىفء اإلشواف١خ ٌنٌه وبٔذ ٟ٘ ا١ٌٍٍٛخ اٌزٟ رفوى ٘ؤالء ا

 .اٌمبكه ػٍٝ رؾًّ أػجبء اٌٛظ١فخ اٌغل٠لح 
 

 :ل١بً اٌزؾظ١ً ٚاٌزم١١ُ اٌنارٟ  -6

٠م١ٌ اٌّؼٍُ رؾظ١ً اٌّزؼ١ٍّٓ , ٠و٠ل أْ ٠ؼوف صّوح عٙٛكٖ ٚاٌّزؼٍُ أ٠ؼب ٠و٠ل 

أْ ٠م١ٌ ٔفَٗ ١ٌطّئٓ ػٍٝ ؽو٠مزٗ فٟ االٍزنوبه ٚاٌزؾظ١ً ِٚزبثؼخ اٌّزؼ١ٍّٓ 

ً٘ ٠زأفو ؟ ٚمٌه ؽزٝ ٠َزط١غ أْ ٠طٛه ِٓ أكائٗ اٌلهاٍٟ ٚونٌه ً٘ ٠زملَ ؟ 

اٌٛاٌل٠ٓ ٠و٠لاْ االؽّئٕبْ ػٍٝ أثٕبئُٙ ؽزٝ ٠زلاهوٛا ِب ٠ّىٓ رلاهوٗ لجً ػ١بع 

 .اٌفوص ٚفٛاد األٚاْ ٚافز١به إٌّبٍت ألثٕبئُٙ 
 

 :إٌّبفَخ ٚاٌلفبػ١خ اٌنار١خ  -7

ٚرؾفيُ٘ إٌٝ ِي٠ل ِٓ اٌغٙل  االِزؾبٔبد ري٠ل اٌزٕبفٌ اٌشو٠ف ث١ٓ اٌّزؼ١ٍّٓ

ٚاال٘زّبَ فٟٙ رغنٞ اٌزٕبفٌ ٌزؾ١َٓ األكاء ٚهفغ َِزٜٛ اٌزؾظ١ً فبٌٕغبػ ٠لفغ 

 .   إٌٝ إٌغبػ اٌّزىوه ٚإٌٝ ؽت اٌّبكح اٌلها١ٍخ 
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 :أنىاع االختباراث ووسائلها : خامسا   
ٕ٘بن اٌّئبد ِٓ أٔٛاع االفزجبهاد ٚ٘نٖ األٔٛاع رزؼلك ٚرزٕٛع ثزؼلك ٚرٕٛع األ٘لاف 

اٌّواك ل١بٍٙب ٚرم٠ّٛٙب , ٚثزٕٛع اٌٍٛبئً اٌزٟ ٠زُ االِزؾبْ ِٓ فالٌٙب , ٚثزٕٛع 

 ٚاٌظوٚف اٌزٟ ٠زُ االِزؾبْ ف١ٙب ؽجبئغ اٌّٛاك اٌلها١ٍخ , ٚثزٕٛع اٌّىبْ ٚاٌيِبْ 

أفؼً ِٓ ثؼغ فلائّب إٌّبٍت اٌّؾمك ٌٙلف االِزؾبْ ١ٌٌٚ ٘نٖ األٔٛاع ثؼؼٙب 

 .٘ٛ األفؼً 
 

 :ٌٚىٓ اٌنٞ ٠ؼ١ٕٕب ِٓ ٘نٖ األٔٛاع ِب ٠ٍٟ 

 :اِزؾبٔبد اٌزؾظ١ً  

فبِزؾبٔبد اٌزؾظ١ً رٕمَُ إٌٝ ِمبٌٟ ِٚٛػٛػٟ ٚاٌّمبٌٟ ٠ٕمَُ اٌٝ ِمبٌٟ  -1

 .ؽ٠ًٛ ِٚمبٌٟ لظ١و

 :ٚاٌّٛػٛػٟ ٠ٕمَُ إٌٝ طٛه ِزؼلكح 

 .ًِ اٌؼجبهاد أن+ ًِء فواؽ  -1

 .افز١به ِٓ ِزؼلك -2

 .ِياٚعخ  -3

 .إطلاه أؽىبَ ثبٌظٛاة ٚاٌقطأ  -4

 .رور١ت األػّبي -5

 .اوزشبف اٌقطأ ٚرظ٠ٛجٗ  -6

 .وزبثخ اٌّظطٍؼ  أٚ اٌّفَٙٛ -7

 .اٌـ ........ اٌّطبثمخ  -8

  -رؾو٠وٞ وزبثٟ , ٚشفٟٙ رؼج١وٞ: صُ إْ افزجبهاد اٌزؾظ١ً رٕمَُ إٌٝ 

 . فبٌزؾو٠وٞ ِب ٍجك ِٓ ِمبٌٟ ِٚٛػٛػٟ

 

إْ االِزؾبٔبد اٌزؾو٠و٠خ رٕطجك ػٍٝ أٔٛاع األٍئٍخ ٌٚىً ِٕٙب فظبئض ١ِّٚياد 

ٚػ١ٛة ٌٚىٟ ٔغّغ ث١ٓ ا١ٌّّياد ٚٔمًٍ ِٓ اٌؼ١ٛة فالثل أْ ٠شزًّ االِزؾبْ 

اٌٛاؽل ػٍٝ اٌّمبٌٟ ٚاٌّٛػٛػٟ , ِغ ِواػبح اٌّواؽً اٌلها١ٍخ ٚاٌظفٛف كافً 

 .ٚػٟ وً ِوؽٍخ فٟ رؾل٠ل َٔجخ اٌّمبٌٟ إٌٝ اٌّٛع
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 :مراحل  إعداد االمتحاناث : سادسا    
 :رّو ثّواؽً فَّخ 

 .اإلعالن : املرحلت األوىل  -1
 (.التىثيك داخل سجل رئيس المسم)اإلعداد والتكليف به :املرحلت الثانيت  -2
 .اإلجراء :املرحلت الثالثت  -3

 "التدريج " التصحيح :املرحلت الرابعت  -4

 .املتابعت والتحليل  :املرحلت اخلامست  -5
 

 : اٌّوؽٍخ األٌٚٝ 
ػٓ االِزؾبْ ثٛلذ وبف ِٓ ؽ١ش ا١ٌَٛ اٌنٞ ١ٍغوٞ ف١ٗ االِزؾبْ : اإلػالْ      

ٚاٌّىبْ ,ِٚلح االفزجبه ٍٚبػخ اٌجلا٠خ ٚاٌمله اٌّموه اٌنٞ ١ٍغوٞ ف١ٗ االِزؾبْ  

 . ٚاٌٍغبْ اٌزٟ ٍٛف رشوف ػ١ٍٗ

 (. 1) لواه هلُ + ٚفك ٔشواد اٌٛىاهح )                                     

ِٚٓ اٌّؼوٚف أْ ػلَ اإلػالْ ػٓ ٘نٖ األِٛه ٠ؤكٞ إٌٝ فشً االفزجبه أٚ إؽلاس 

 .إهثبن شل٠ل أصٕبء اإلعواء 
 

 : اٌّوؽٍخ اٌضب١ٔخ  
ثؼل اإلػالْ ٠ىْٛ اإلػلاك ٚالثل ِٓ إػطبء إعبثبد ٚاػؾخ ِٚؾلكح ٌَجؼخ أٍئٍخ  

 :ٟ٘ وبٌزبٌٟ 

 ِب األ٘لاف  اٌزوث٠ٛخ اٌّبكح اٌلها١ٍخ اٌزٟ ٠م١َٙب االِزؾبْ ؟ -1

 ِب اٌمله ِٓ اٌّبكح اٌنٞ ٠غط١ٗ االِزؾبْ ؟ -2

 ِب ِلح االِزؾبْ ؟ -3

 ِب كهعبد األٍئٍخ اٌّمب١ٌخ ٚ اٌّٛػٛػ١خ فٟ االِزؾبْ ؟ -4

 وُ ٍؤاال ٠ؾزٛٞ االِزؾبْ ؟ -5

 وُ ثٕلا رؾذ وً ٍؤاي ؟ -6

ِب اٌّٙبهاد ٚاٌَّز٠ٛبد اٌّؼوف١خ ٚاٌٛعلا١ٔخ اٌزٟ  ١ٍم١َٙب  -7

 االِزؾبْ ؟  
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 :صُ رّو ٘نٖ اٌّوؽٍخ إعوائ١ب ثأهثغ فطٛاد     
 

 اٌقطٛح األٌٚٝ 

ٚػغ فطخ االفزجبه ِٓ فالي اإلعبثخ ػٍٝ ٍجؼخ األٍئٍخ اٌَبثمخ ٚفٟ ػٛء  

َ ثبفز١به ِؼل االِزؾبْ اٌنٞ ٘نٖ اإلعبثخ ٠زُ ٚػغ اٌقطخ  ؽ١ش ٠جلأ هئ١ٌ اٌمٌ

وٍف ثئػلاكٖ َِجمب  أٚ ٠زُ افز١بهٖ  ؽَت اٌظفٛف اٌزٟ ٠لهٍٙب ٚلجً ٚػغ 

 :األٍئٍخ  ال ثل ِٓ ِؼل االِزؾبْ أْ ٠ىْٛ 

 

 .ٍِّب ثقظبئض اٌزؼ١ّ١ٍخ ٌٍّوؽٍخ اٌزؼ١ّ١ٍخ -1

 .اٌّٙبهاد+ اٌٍَٛو١خ + اٌّبكح . ٍِّب ثأ٘لاف اٌزوث٠ٛخ ٌٍّوؽٍخ اٌزؼ١ّ١ٍخ  -2

+ ٚهلخ رٛى٠غ إٌّٙظ + اٌىزبة اٌّلهٍٟ + االٍزؼبٔخ ثلفزو اإلػلاك اٌفٕٟ  -3

 .ٚهلخ رٛى٠غ اٌلهعبد
 

 : اٌقطٛح اٌضب١ٔخ 

رج١غ اٌَّٛكح إلفواط االِزؾبْ فٟ طٛهرٗ إٌٙبئ١خ ٚفٟ ٘نٖ اٌقطٛح ٠مَٛ 

ثّواعؼخ اٌللخ ٚاٌظ١بغخ اٌٍغ٠ٛخ ٚطؾخ اٌزظ١ُّ ٚرور١ت األٍئٍخ ِٓ اًٌَٙ 

رأول ِٓ طلق االِزؾبْ فٟ ل١بٍٗ ٌَّز٠ٛبد األ٘لاف اٌٍَٛو١خ إٌٝ اٌظؼت ٚاي

 : ٚثؼل أْ رزُ ٘نٖ اٌقطٛح ر١ٍٙب 

 

 : اٌقطٛح اٌضبٌضخ 

ٟٚ٘ ؽجبػخ االِزؾبْ ٚفٟ ٘نٖ اٌقطٛح ٠زبثغ ثللخ األفطبء اٌّطجؼ١خ ٠ٚمَٛ 

ثزظ٠ٛجٙب إٌٝ اٌزور١ت اٌنٞ ١ٍواػ١ٗ ٚإٌظبَ اٌؼبَ ٚاٌشىً اٌؼبَ اٌنٞ ٍزقوط 

 .الِزؾبْ ثٗ ٚهلخ ا

ثؾ١ش ٠ىْٛ وً شٟء ٚاػؾب ٚفواغبد اإلعبثخ وبف١خ ٚإٌّظو اٌؼبَ ٌٍٛهلخ ١ٌٌ 

ِؼغٛؽب ٚال ِيكؽّب ٚثؼل االٔزٙبء ِٓ اٌطجبػخ ٠جلأ فٟ رؾل٠ل ِىبْ ٚػغ 

اٌلهعخ اٌفوػ١خ ِمبثً وً ثٕل ثؾ١ش رىْٛ اٌلهعخ فٟ اٌّمبَ ٚاٌزٟ ١ٍؾظً 

٠خ ػٍٝ ا١ٌَبه ٚاٌى١ٍخ ٌىً ػ١ٍٙب اٌّزؼٍُ فٟ اٌجَؾ ٚرىْٛ اٌفوػ١بد اٌغيا

ٚأُ٘ ِب ٠غت , ٍؤاي ػٍٝ ا١ّ١ٌٓ صُ ٠مَٛ ثبٍزَٕبؿ األٍئٍخ ثؼلك اٌّزؼ١ٍّٓ 

  .ِواػبرٗ فٟ ٘نٖ اٌقطٛح اال٘زّبَ ثَو٠خ االِزؾبْ
 

 : اٌقطٛح اٌواثؼخ 

ٟ٘ إػلاك ّٔٛمط اإلعبثخ اٌنٞ ١ٍؼزّل فٟ ػ١ٍّخ اٌزظؾ١ؼ ٚرٛىْ ثٗ ٠ٚؾىُ   

 .ٌُ أصٕبء ِوؽٍخ اٌزظؾ١ؼ ِٓ فالٌٗ ػٍٝ إعبثخ اٌّزغ

ٚ٘نٖ اٌقطٛح رىْٛ ِظبؽجخ ٌؼ١ٍّخ اإلػلاك ػٕلِب ٠ىْٛ ٕ٘بن االػزّبك ِٓ    

ٚػٕل إكفبي , لجً اٌّٛعٗ اٌفٕٟ ٌٍّلهٍخ ؽزٝ ٠زُ اػزّبك اٌَؤاي ٚإعبثزٗ ِؼب 

 .أٞ رغ١١و ٠لفً اٌزغ١١و ػ١ٍّٙب ِؼب 
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 : اٌّوؽٍخ اٌضبٌضخ 
مرحلة إجراء االمتحان وهذه المرحلة لها لوائح منظمة لسٌر لجان االمتحان    

ابتداء من دخول المتعلم لمقر اللجنة وقعوده فً المكان المخصص له وتسلمه 
وٌقوم رئٌس اللجان بعقد اجتماع مع المالحظٌن , لورقة األسئلة وتسلٌمه لها 

ٌّطٍٛة ِٕٗ ٌؼّبْ ١ٍو ؽلٚكٖ َِئ١ٌٛبرٗ ٚا والمراقبٌن لٌوقف كل واحد على

آِٓ ٠َٛكٖ اٌؼلاٌخ ٚاٌَّبٚاح ٚاٌٙلٚء ١ٌؼىٌ االِزؾبْ ثظلق ربَ ِلٜ رؾمك 

 .أ٘لاف االِزؾبْ ٚثبٌزبٌٟ اٌم١بً ٚاٌزم٠ُٛ 
  

 : اٌّوؽٍخ اٌواثؼخ 
 .رٛى٠غ األٍئٍخ ػٍٟ ع١ّغ اٌّؼ١ٍّٓ ٚفمب ٌزقظظبرُٙ ٚرله٠َُٙ ٌٍظفٛف  -

 (.رظؾ١ؼ عّبػٟ ) 

ػٕل ػلَ (    X) ٚػالِخ , ػٕل ِٛافمخ اإلعبثخ ٚطؾزٙب   (√) ثٛػغ ػالِخ   -

, ٚوزبثخ اٌلهعخ اٌَّزؾمخ ثٛػٛػ ٚفٟ ِىبْ ِؾلك , اٌّٛافمخ ٚػلَ اٌظؾخ 

ثأْ ٠غؼً اٌفوػ١بد ػٍٝ ا١ٌَبه ٚاٌلهعخ اإلعّب١ٌخ ٌٍَؤاي عٙخ ا١ّ١ٌٓ ِغ 

 .اٌزفم١ؾ ٚاٌزٛل١غ 

إٌٛػ١خ ٚكهعخ اٍزقلاَ اٌٍْٛ األؽّو ٌٍزظؾ١ؼ ٠ٚغت أْ ٠ىْٛ ِٓ ٔفٌ  -

 .اٌٍْٛ
 

 : اٌّوؽٍخ اٌقبَِخ     
أٚ ( لظ١وا إما ٚعل ) ٟٚ٘ اٌّزبثؼخ ٚرؾ١ًٍ إٌزبئظ فئما وبْ االِزؾبْ فزو٠ب      

شٙو٠ب ِٓ اٌّؼٍُ ٌّزؼٍّٟ طفٛفٗ ٚفظٌٛٗ فئٔٗ ٠غت أْ ٠ؼ١ل ٌٍّزؼ١ٍّٓ 

ٚرىْٛ  األٚهاق اإلعبثخ فٟ غوفخ اٌظف , ؽ١ش ٠ؼط١ُٙ اإلعبثبد إٌّٛمع١خ ,

فوطخ إلػبكح اٌزؼ١ٍُ ثزنو١و اٌّزؼ١ٍّٓ ثّب وبٔٛا لل رؼٍّٖٛ ٍبثمب أٚ إػبكح 

 .     رؼ١ٍُّٙ ٌّب ٌُ ٠زمٕٖٛ فٟ ػٛء ِب رلي ػ١ٍٗ إعبثبرُٙ 

ِٚٓ اٌّزبثؼخ إفَبػ اٌّغبي ٌٍّزؼٍُ أْ ٠واعغ اٌّؼٍُ فٟ كهعزٗ , فمل ٠ىْٛ صّخ 

, ٚلل ٠واعغ اٌّزؼٍُ فطأ فٟ عّغ اٌلهعبد أٍٚٙٛ ػٓ رله٠ظ ٍؤاي أٚ ثٕل 

ِؾزغب ػٍٝ ظٍُ ٠واٖ فٟ كهعخ ٍؤاي ِب فبطخ فٟ ٍؤاي ِمبٌٟ ٚلل ٠ىْٛ 

ٚفٟ , اؽزغبعٗ طؾ١ؾب , ٚلل ٠ىْٛ ػٓ ٍٛء رمل٠و أٚ ِجبٌغخ فٟ رمل٠و ٔفَٗ 

صُ ٠زُ رَغ١ً ..... كثٍِٛب١ٍبّ ٚػبكال, وً األؽٛاي ػٍٝ اٌّؼٍُ أْ ٠ىْٛ ِمٕؼب 

 . اٌلهعبد ثبٌلفزو ٚاٌَغً
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:مىاصفاث وخصائص اجلىدة يف االختباراث التحصيليت : بعااس    
 

  . هو المقدرة على قٌاس ما وضع االمتحان لقٌاسه:الصدق -

هو االتفاق بٌن درجات االمتحان فً حالة إعطائه أكثر من مرة تحت :الثبات   -  

  .نفس الظروف ,وٌعتبر من أهم الشروط التً ال غنى عنها فً أي امتحان  -
   .هو تغطٌة األسئلة لمعظم المادة الدراسٌة  قدر اإلمكان :الشمول  -
   .تعنً استقالل النتائج عن الحكم الذاتً للمعلم على المتعلم : الموضوعٌة -
لة مقالٌة وموضوعٌة أي تنوع أسئلة االمتحان التحصٌلً بٌن أسئ: التنوع  -

.تقٌس جمٌع مستوٌات األهداف السلوكٌة وتراعً الفروق الفردٌة  
 

:ولكً ٌخرج االمتحان التحصٌلً بصورة جٌدة فٌجب مراعاة ما ٌلً    
 

:ما قبل إعداد االمتحان: أوال  
ٌقوم معد االمتحان بعمل تحدٌد مبدئً للشكل العام لورقة األسئلة من حٌث عدد ( 1

ٌعها على األجزاء المختلة للمقرر وٌتم ذلك فً ضوء جدول األسئلة وتوز
.مواصفات االختبار  

.االطالع واالستٌعاب ألهداف تدرٌس المقرر بشكل عام( 2  
.فحص أجزاء المقرر وحجم كل منها وأهمٌته( 3  
.االطالع على زمن المخصص لالمتحان لمراعاة ذلك فً األسئلة( 4  

 

:إثناء إعداد األسئلة:ثانٌا  
ٌراعً الشمول فً أسئلة االمتحان حتى ٌعطً كل جزء من المنهج نصٌبا  (1

.ٌتوازن واألهمٌة النسبٌة له  
.توضح األسئلة فً ضوء األهداف الرئٌسٌة للمقرر الدراسً( 2  
:ٌكون تنوع األسئلة بتنوع األهداف وفق مستوٌاتها المختلفة كالتالً( 3  
:لوكٌة التربوٌةالجانب المعرفً أو العقلً من األهداف الس -  
التقوٌم  –التركٌب  –التحلٌل  –التطبٌق  –الفهم واالستٌعاب  –التذكر أو المعرفة    

.أو الحكم       
:الجانب النفس الحركً من األهداف السلوكٌة التربوٌة -  

اإلبداع  –اإلتقان  –التدرٌب  –التقلٌد  –المالحظة   
:كٌةالجانب الوجدانً من األهداف التربوٌة السلو -  

االتصاف بالقٌمة  –التنظٌم  –التقٌٌم  –االستجابة  –االستقبال   
.ٌراعً فً االمتحان قدرة األسئلة على تمٌٌز الفروق الفردٌة بٌن المتعلمٌن( 4  
.ٌراعً فً االمتحان وضوح العبارة وسالمة الصٌاغة وتحدٌد المطلب( 5  
.أن ٌتناسب عدد األسئلة ومحتوٌاتها مع الوقت المقرر لإلجابة (6  
.ٌجب أن تتنوع األسئلة بحٌث تحتوي على أسئلة مقالٌة وموضوعٌة( 7  
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ٌجب أن تكون لألسئلة الموضوعٌة إجابات متفق علٌها ال ٌختلف المصححون ( 8
.فً تقدٌرها  

على معد االمتحان أن ٌعتمد فً تقدٌر مدى صعوبة وسهولة األسئلة على  (9
خبرته وبصٌرته الشخصٌة وإطالعه على االمتحانات التً ٌعدها فً أثناء العام 

حٌث إن تقدٌر مدى صعوبة أو سهولة األسئلة قبل , ونتائج المتعلمٌن , الدراسً 
 .تطبٌق االمتحان غٌر ممكن بسبب اعتبارات السرٌة

 

: ٌراعى اآلتً:       إخراج ورقة االمتحان:ثالثا   
رقم الخط...... الخط . إخراج الورقة بشكل منظم( 1  
.تضمٌن ورقة األسئلة الدرجات الخاصة لكل سؤال( 2  
.تضمٌن ورقة إرشادات تعٌن على اإلجابة عن األسئلة كلها( 3  
.تسجٌل اإلجابةإذا كانت اإلجابة فً ورقة األسئلة ٌخصص بها مكان مناسب ل( 4  
.أن ٌترك مسافة بٌن كل نوع من أنواع األسئلة( 5  
.ٌفضل أال ٌجزأ أي سؤال على أكثر من صفحة( 6  
.فً حٌث وجود جداول ٌجب أن تكون مالزمة لرأس السؤال( 7  
.ٌراعً ترقٌم األسئلة فً الورقة كاملة بشكل متسلسل( 8  
وٌن تمثل أساسٌات المادة تقسم األسئلة فً االمتحانات التحصٌلٌة تحت عنا( 9

.الدراسٌة  
تمنٌاتنا  –انتهت األسئلة ) كتابة فً آخر صفحة باالختبار فً األسفل عبارة ( 10

)........... 
 

: ٌراعى اآلتً:     صٌاغة أسئلة االمتحان: رابعا  
.تصاغ األسئلة بشكل واضح وبدون غموض مع مراعاة الدقة العلمٌة( 1  
.تكون تعلٌمات اإلجابة عن األسئلة واضحة وال تقبل التأوٌل (2  
.االبتعاد عن استخدام ألفاظ أو كلمات توحً باإلجابة أو تفٌد تلمٌحات عنها( 3  
.تجنب أسئلة الخداع( 4  
التأكد من استقاللٌة كل سؤال عن اآلخر بحٌث ال تترتب اإلجابة عن سؤال ( 5

انٌة إجابة المتعلم عن إحداها ال ترتبط على اإلجابة عن سابقة بمعنى أن إمك
 بقدرته على اإلجابة عن اآلخر

التأكد أن اإلجابة على سؤال ما لٌس جزءا من اإلجابة عن سؤال تتضمنه ( 6
.ورقة األسئلة  

مراجعة ورقة االمتحان قبل الطباعة وبعدها للتأكد من السالمة اللغوٌة ( 7
.وتصحٌح األخطاء  
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مراعاة الشروط الخاصة بصٌاغة كل نوع من أنواع األسئلة التً ٌمكن  (8
:تحدٌدها فً اآلتً  

 
:شروط خاصة باألسئلة المقالٌة تراعى فً صٌاغتها -  
أن تستخدم عدة أسئلة قصٌرة ومحددة تماما بدل من استخدام عدد قلٌل من ( 1

 أسئلة طوٌلة 
.ٌتناول كل سؤال فكرة رئٌسة واحدة( 2  
.السؤال المطلوب على نحو دقٌقٌحدد ( 3  
.تحدد نموذج اإلجابة الخاصة بذلك على نحو دقٌق( 4  

 
:شروط خاصة باألسئلة الموضوعٌة -  

.نظرا لتنوع األسئلة الموضوعٌة فإن لكل نوع شروط خاصة به  
 

ومن خالل هذا ٌكون قد اتضح لنا صفات الجودة فً االمتحانات التحصٌلٌة    

:من حٌث اآلتً   
.ٌكون االختبار مشتمال على المعاٌٌر والضوابط األساسٌة  -1  
.إعداد التصور الذي ٌكون علٌه االمتحان من خالل مستهدفاته  -2  
.قٌاسه لألهداف التربوٌة من خالل المادة الدراسٌة  -3  
.إخراج ورقة االمتحان  -4  
  . وشروط كل منها( مقالٌة وموضوعٌة ) صٌاغة األسئلة بنوعٌها  -5
.نموذج اإلجابة وتقدٌر الدرجات -6  
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 تعليمات عند وضع االختبارات
وزبثخ إهشبكاد ػبِخ ٌالفزجبه ٠زؼؼ ِٓ فالٌٙب و١ف١خ اٌزؼبًِ ِغ األٍئٍخ  -

. ٚفبطخ اٌّٙبهاد ثٛهلخ َِزمٍخ

 .رول١ُ طفؾبد االفزجبه ِغ موو ػلك٘ب فٟ طفؾخ اإلهشبكاد -

 اإلعبثخ إٌّٛمع١خ +  Arial)) ٚرٛؽ١ل ٔٛع اٌقؾ  (14)رٛؽ١ل ؽغُ اٌقؾ  -

٠فؼً أْ رىْٛ ثؾغُ ٚٔٛع ِقزٍف  ٌزًَٙ اٌز١١ّي                           (   16)ػلا هأً اٌَؤاي  

(. cibara lnoitidart)أٚ               (PTbold)ث١ٕٙب

 .اٌطجبػخ ثبٌٍْٛ األٍٛك فمؾ ٚػلَ اٍزقلاَ األٌٛاْ -

ِٛمط األٍئٍخ أٚ اإلعبثخ ٠غت رؼل٠ٍٗ ثٛاٍطخ اٌؾبٍٛة ػٕل ٚعٛك فطأ فٟ ْ -

, ِغ ِواػبح رؼل٠ً اٌقطأ فٟ (اٌىٛهوزو –اٌّي٠ً )ٚػلَ رؼل٠ً ثٛاٍطخ 

 .إٌّٛمع١ٓ فٟ ؽبٌخ إٌَـ ِغ أؽلاّ٘ب ا٢فو

ِغ ِواػبح ( cd)ٚعٛك لوص ِلِظ + رمل٠ُ ّٔبمط األٍئٍخ ٚاإلعبثخ ِطجٛػخ  -

 .ٌٍزٛع١ٗ ِواعؼزٙبرمل٠ّّٙب فٟ اٌّٛػل اٌّؾلك ١ٌزَٕٝ 

       ػٕل أمَبَ اٌَؤاي اٌٛاؽل ػٍٝ ٚهلز١ٓ ٠غت وزبثخ                              -

 .فٟ أػٍٝ ١ّ٠ٓ اٌٛهلخ اٌضب١ٔخ.....( اٌَؤاي/ربثغ) 

 

 –ٌٍجلائً  3 –كهعبد ٌإلوّبي  3)٠فؼً رٛى٠غ اٌلهعبد ثشىً ِزٛاىْ ث١ٓ األٍئٍخ  -

ٚؽ١ل اٌلهعخ ٌغ١ّغ إٌمبؽ فٟ األٍئٍخ اٌّٛػٛػ١خ, , ِغ ِواػبح د(اٌـ... ٌٍقو٠طخ 3   

 (.كهعخ –ٔظف )ٚػلَ افزالفٙب ِٓ ٔمطخ ألفوٜ         

 

رون َِبؽبد وبف١خ ٌإلعبثخ ِغ رَط١و٘ب ٚٚػغ ٔمبؽ ثؼلك اإلعبثبد اٌّطٍٛثخ  -

 .ٌجؼغ األٍئٍخ

 

٠غت وزبثخ ع١ّغ ٔمبؽ اإلعبثخ فٟ ّٔٛمط اإلعبثخ ٚإْ وبٔذ ػلك إٌمبؽ اٌّطٍٛثخ  -

 (.ٔمطخ فمؾ.. ٠ىزفٟ ثـ)ِغ ِواػبح وزبثخ فموح  لًأط األٍئٍخ مفٟ ّٔٛ

 

 :فٟ ّٔٛمط اإلعبثخ ٠غت ِواػبح وزبثخ  -

. هلُ طفؾخ اإلعبثخ ٌىً ٍؤاي -1

 .كهعخ وً ٍؤاي ٚوً فوع ِٕٗ -2

. اإلعبثخ اٌى١ٍخ ٚاإلعبثخ اٌّىزفٝ ثٙب -3

. أ١ّ٘خ اٌغالف اٌغٛٞ ٌألهع: ػًٍ: ِضبي              

( إعبثبد فمؾ ٠3ىزفٟ ثـ ( كهعخ× إعبثبد  3) 85ص   

-     ........................

-     ........................

-     ........................
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 .ِواػبح االرَبق اٌيِٕٟ ث١ٓ فمواد االفزجبه ٚاألٍئٍخ ٚاٌيِٓ اٌّؾلك ٌالفزجبه -

 

ٍئٍخ اٌٍَٙخ إٌٝ األٍئٍخ ػٕل ٚػغ األٍئٍخ ٠فؼً ِواػبح رلهعٙب ِٓ األ -

 .ق اٌفوك٠خ ث١ٓ اٌّزؼ١ٍّٓٚاٌظؼجخ, ِغ األفن ثبالػزجبه ٌٍفو

 

ِواػبح ػلَ رىواه ِؾزٜٛ األٍئٍخ أٚ أْ ِؾزٜٛ ٍؤاي ػٍٝ اإلعبثخ ألٍئٍخ  -

 .أفوٜ ٚاالثزؼبك ػٓ اٌز١ٍّؾبد اٌزٟ رلي ػٍٝ اإلعبثخ اٌظؾ١ؾخ

( اػ إٌٛهصو اٌشّب١ٌخؽلك ػٍٝ فو٠طخ أِو٠ىب اٌشّب١ٌخ ارغبٖ هٞ: )ِضبي   

 

ِواػبح رله٠ت اٌّزؼٍُ ػٍٝ األٍئٍخ أصٕبء اٌلهًٚ فبطخ ثبٌَٕجخ ٌألٍئٍخ اٌزٟ  -

 .ٌُ ٠زلهة ػ١ٍٙب

 –اٌجوٕ٘خ  –اٌزف١ٕل  –لواءح اٌقوائؾ  –اٌوٍُ اٌج١بٟٔ  –رؾ١ًٍ اٌغلٚي : )ِضً   

( اٌـ

 

ِواػبح اٍزقلاَ اٌقوائؾ ٚاٌظٛه اٌٛاػؾخ ٚاٌظؾ١ؾخ ٚاٌّؾلكح ٚغ١و  -

اٌّشززخ ٌٍٙلف اٌّطٍٛة ِغ ٚػٛػ اٌوِٛى ٚافزالف أشىبٌٙب ؽزٝ ال رزشبثٗ, 

 .ٚكلخ أِبوٕٙب ػٍٝ اٌقو٠طخ

 

( اٌَىٕو)ػٕل االٍزؼبٔخ ثبٌقوائؾ أٚ اٌظٛه ٠فؼً إكهاعٙب ػٓ ؽو٠ك اٌّبٍؼ  -

. رجبهثلالً ِٓ لظٙب ٌٚظمٙب ثٛهلخ االؿ

 

اال٘زّبَ ثىزبثخ اٌّفب١ُ٘ ٚاٌّظطٍؾبد ثللخ ٚاػؾخ ؽزٝ ال رؼطٟ ِؼبٟٔ أفوٜ  -

 :ِضً

اٌجؾو اٌّزٍٛؾ = اٌّزٍٛؾ 

اٌق١ٍظ اٌؼوثٟ = اٌق١ٍظ 

..................( أٚي كٚي اٌق١ٍظ اٌؼوثٟ اوزشبف ٌٍٕفؾ اٍّٙب: )ِضبي 

 

 : ػلَ اٍزقلاَ ط١بغخ غبِؼخ ٌألٍئٍخ ٚفبطخ األٍئٍخ اٌّمب١ٌخ ِضً -

 (اٌـ.. ٚػؼ –ث١ٓ  –اشوػ   –ُٔبق –رىٍُ ػٓ )      

 .ػٍٝ االفزجبهاد اٌّؼبكح ٚاٌَبثمخ ثشىً وبًِ ػزّبكِواػبح ػلَ اال -

 .ِواػبح ػلَ ؽجبػخ االفزجبهاد فٟ أِبوٓ غ١و إِٓخ -

 

أْ ٠زظف االفزجبه ثبٌزٛاىْ فٟ اٌّؾزٜٛ ٚاأل٘لاف ٚاٌلهعبد ثؾ١ش رزالءَ ِغ  -

 .ىِٓ اٌزله٠ٌ
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