
انًفزدة االختببريت وانًىاصفبث جذول دورة إعذاد 

 لسى أصىل انتزبيت( 1)

 عادل رسمي حماد النجدي/ تحت رعاية األستاذ الدكتور 

 جامعة أسيوط -كلية التربية عميد 

 و

 محمد مصطفي حمد/ د .م.أ

 مدير مركز القياس والتقويم

 إعداد 

 مها كمال حفني/ د .م.أ

 جامعة أسيوط -أستاذ مساعد بكلية التربية 

 



 أهداف الدورة

 .االختبار تحديد مفهوم •

 .الشكل االختبار الجيد من حيث مواصفات شرح •

 .المضمون االختبار الجيد من حيث مواصفات تحديد •

 .الجيد االختبار خصائص مناقشة •

لالختبار التحصيلي الخاص بمقرر جدول مواصفات إعداد •

 .ما

 .الخاص بمقرر ما االختبار التحصيلي إعداد •

 

 



 

 خطىاث بنبء االختببر
 

 انهدف تحديد -2

 تحهيم انًحتىي -1

جدول نبء ب -3
 انًىاصفبث

االختببر إعداد  -4
 وتطبيقه

تحهيم بنىد  - 5  
 االختببر



األسئلة  الموضوعات

 والدرجات
المعارف 

 والمفاهيم

المهارات  المهارات الذهنية

 المهنية

 

مجموع 

 األسئلة

مجموع 

 الدرجات
ة 
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س
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ن
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ألو
ا

ت
عا
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 تقويم تركيب تحليل تطبيق فهم تذكر

 األسئلة األول

 الدرجة

 األسئلة الثاني

 الدرجة

 األسئلة الثالث

 الدرجة

 األسئلة الرابع

 الدرجة

 األسئلة الخامس

 الدرجة

 األسئلة السادس

 الدرجة

 المجموع

 هـ.ن.و



 تعزيف جذول انًىاصفبث

 محتوى يحدد تفصيلي مخطط ” عن عبارة

 باألهداف الدراسية المادة محتوى ويربط االختبار،

 الذي النسبي الوزن ويبين ، السلوكية التعليمية

 الموضوعات من موضوع لكل المعلم يعطيه

 المعرفية لألهداف النسبية واألوزان ، المختلفة

 . ” المختلفة مستوياتها في السلوكية



 يب انغزض يٍ جذول انًىاصفبث ؟

تحقيق التوازن في االختباار ، والتككياد علان أناه •

يقاايس عينااة ممثلااة ألهااداف التاادريس ومحتااوى 

 .المادة الدراسية التي يراد قياس التحصيل فيها 

 



 جذول انًىاصفبث

 مكوناته

 المحتوي

 األهداف

درجات 
 األسئلة

عدد 
 األسئلة



 (1)يكىَبث جذول انًىاصفبث 

 : هما بعدين على يشمل•

 منها تتكون التن الموضوعات ويشمل المحتوى يمثل : األول البعد -1
 . المقرر

 ، المقرر موضوعات من موضوع لكل النسبى الوزن تحديد ويتم 
  ويمثلها موضوع كل لتدريس تخصص التى الزمنية الفترة على إما وتعتمد
 موضوع كل صفحات عدد على أو موضوع لكل المخصصة الساعات عدد
   : يلى كما

  = موضوع لكل النسبى الوزن

 x 100عدد الصفحات لكل موضوع /عدد الساعات                            

   الكلية الساعات عدد                                         



 عهي سبيم انًثبل ألحذ انًمزراث

 

 :الحساب كما يلى ويتم  -

 .أسبوع 14أسابيع الدراسة الكلية فى الترم عدد 

 .ساعة 2= مثال الساعات فى كل أسبوع عدد 

 .ساعة  26=   2*13ساعات المقرر عدد 

 = للمقرر األول للموضوع النسبى الوزن

  2x 100 = 8 % 

26         

 



:  انفزلت انثبنثت  –يمزر طزق تذريس انذراسبث االجتًبعيت 

 تعهيى اسبسي يىاد اجتًبعيت –جغزافيب  –تبريخ 

  

 األسبوع
 عدد الساعات الموضوع

 دروس

 عملي 

 1 2 الدراسات االجتماعية ماهيتها وأهدافها وأهميتها األول

 1 2 التربية العملية وأهميتها وأهدافها الثانن

 1 2 التربية العملية واهدافها وطرق تنفيذها لموضوعات الجغرافيا الثالث

 1 2 تخطيط الدروس اليومية في الجغرافيا الرابع

 1 2 تخطيط الدروس اليومية في الجغرافيا الخامس

 1 2 تخطيط الدروس اليومية في الجغرافيا السادس

 1 2 امتحان اعمال السنة  السابع

 1 2 .الوسائل التعليمية وتدريس الجغرافيا الثامن

 1 2 .الوسائل التعليمية وتدريس الجغرافيا التاسع

 1 2 .مداخل حديثة في تدريس الجغرافيا العاشر

 1 2 .مداخل حديثة في تدريس الجغرافيا الحادي عشر

 1 2 (العولمة ) الدراسات االجتماعية وبعض قضايا المجتمع  الثاني عشر

 1 2 (القيم ) الدراسات االجتماعية وبعض قضايا المجتمع  الثالث عشر

 1 2 (حقوق االنسان ) الدراسات االجتماعية وبعض قضايا المجتمع  الرابع عشر

  



 



 (1/1)َشبط تطبيمي 

حذد انىسٌ انُسبي نًىضىعبث يمزرن في ضىء عذد 

 انسبعبث ؟
 الوزن النسبي عدد الساعات البيان

 موضوعات المقرر

 % 8 3 الدراسات االجتماعية ماهيتها وأهدافها وأهميتها

 %15 6 التربية العملية وأهميتها

 %23 9 تخطيط الدروس اليومية في الجغرافيا

 %15 6 الوسائل التعليمية وتدريس الجغرافيا

 %15 6 مداخل حديثة في تدريس الجغرافيا

 %23 9 المجتمعالدراسات االجتماعية وبعض قضايا 

 %100 39 المجموع



 (2/  1)َشبط تطبيمي 

حذد انىسٌ انُسبي نًىضىعبث يمزرن في ضىء عذد 

 انصفحبث ؟

 الوزن النسبي الصفحاتعدد  البيان

 موضوعات المقرر

 %10 15 الدراسات االجتماعية ماهيتها وأهدافها وأهميتها

 %13 20 التربية العملية وأهميتها

 %23 35 تخطيط الدروس اليومية في الجغرافيا

 %11 16 الوسائل التعليمية وتدريس الجغرافيا

 %26 40 مداخل حديثة في تدريس الجغرافيا

 %17 25 الدراسات االجتماعية وبعض قضايا العولمة 

 %100 151 المجموع



 (2)انًىاصفبث يكىَبث جذول 

 وهو التعليمية األهداف يمثل : الثانن البعد -2

 هنا ويشمل اظهاره المطلوب السلوك نمط

 تذكر ) لبلوم الست التحصيل مستويات على

 تقويم - تركيب – تحليل – تطبيق – فهم –

) .  



 األهداف السلوكيت لبلوم( 2)ورقت عمل 
 األهداف األفعال المستوى م

 التذكر 1

  

  

  

 –يسمي  –يعدد  –يحدد  –يتذكر 

 يذكر 

  

 الفهم 2

  

  

  

يناقش  –يشرح  –يفسر  –يوضح 

 يصف -يستنتج  –يعلل  –

  

 التطبيق 3

  

  

   يصنف -يثبت   –يدلل  –يبرهن 

 التحليل 4

  

  

يوضح  –يفرق  –يقارن  –يحلل 

  -ينقد  –أوجه الشبه واالختالف 

 يقييم

  

 التركيب 5

  

  

 –يكتب مقالة  -يصمم  –ينشئ 

 يعد خطة –يرسم شكل تخطيطن 

  

 –يحكم  –يبدى رأيه  –يصدر حكما  التقويم 6

 يوازن –يفاضل 

  

  



 : التالية المعادلة تطبيق خالل من لألهداف المئوية النسبة وتحسب

 =الوزن النسبي لألهداف في مستوى معين  

 عدد األهداف في ذلك المستوى          

 100× ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ              

 مجموع أهداف المادة كاملة          

 



 (3)ورقت عمل 
 انًهبراث انًهُيت انًهبراث انذهُيت انًعبرف وانًفبهيى انبيبٌ

 انًجًىع

انىسٌ 

 انتمىيى انتزكيب انتحهيم انتطبيك انفهى انتذكز يىضىعبث انًمزر و انُسبي

1                   

2                   

3                   

4                   

5                   

6                   

7 
 ايتحبٌ اعًبل انسُت

                

8                   

9                   

10                   

11                   

12                   

13                   

14                   

                 انًجًىع  

                 انىسٌ انُسبي  



 انًهبراث انًهُيت انًهبراث انذهُيت انًعبرف وانًفبهيى انبيبٌ

 يجًىع

 االهذاف

انىسٌ 

 انُسبي

نهًىضى

 عبث
 انتمىيى انتزكيب انتحهيم انتطبيك انفهى انتذكز يىضىعبث انًمزر انفصم

1 
  

                

2 
  

                

3 
  

                

4 
  

                

5 
  

                

6 
  

                

  

 انًجًىع

                

 100% 

  

 انُسبي نألهذافانىسٌ 

             100% 



 يثبل 

نًستىيبث األهذاف انتعهيًيت انخبصت بًمزر طزق انُسبي انىسٌ 

 تذريس انذراسبث االجتًبعيت 
 المجموع المهارات المهنية المهارات الذهنية المعارف والمفاهيم البيان

 التقويم التركيب التحليل التطبيق الفهم التذكر موضوعات المقرر

الدراسات االجتماعية ماهيتها وأهدافها 

 وأهميتها

 2 - - - - - 2 

 2 - - - - 1 1  التربية العملية وأهميتها

 تخطيط الدروس اليومية في الجغرافيا
4 4 1 2 6 1 18 

 الوسائل التعليمية وتدريس الجغرافيا
- 1 - 2 1 4 

 مداخل حديثة في تدريس الجغرافيا
1 - - 1 - 2 4 

الدراسات االجتماعية وبعض قضايا 

 المجتمع 

1 - - 1 - 1 3 

 المجموع
 9 6 1 6 6 5 33 

15 7 11 

 الوزن النسبي

 27% 18% 3% 18% 18% 15% 100% 

4,45% 2,21% 4,33% 



كيف يتى تحذيذ عذد األسئهت انالسيت نميبس األهذاف انتعهيًيت 

 ؟نكم يىضىع  انسهىكيت في كم يستىي

 .(سؤال 100)  يتم تحديد العدد الكلي ألسئلة االختبار / أوالً •

 :يتم تطبيق المعادلة التالية / ثانياً •

 =عدد أسئلة مستوى معين للهدف في موضوع معين •
 في مستوى معينلالهداف النسبي الوزن       ×     الوزن النسبي للموضوع      ×   العدد الكلي لألسئلة

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ    ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ                       

                                    100                             100 

 :دد أسئلة التذكر في الموضوع  األول ع:  1مثال تطبيقي 

                      75×    8       ×27 =62,1 

                                  100     100 



عذد  انًهبراث انًهُيت انًهبراث انذهُيت انًعبرف وانًفبهيى انبيبٌ و

 االسئهت

انىسٌ 

انُسبي 

نهًىضىعب

 التقويم التركيب التحليل التطبيق الفهم التذكر موضوعات المقرر 1 ث

الدراسات  2

االجتماعية ماهيتها 

 وأهدافها وأهميتها

24,2 8 % 

التربية العملية  3

 وأهميتها

15% 

تخطيط الدروس  4

اليومية في 

 الجغرافيا

23% 

الوسائل التعليمية  5

 وتدريس الجغرافيا

15% 

مداخل حديثة في  6

 تدريس الجغرافيا

15% 

الدراسات  7

االجتماعية وبعض 

 قضايا المجتمع 

23% 

 75 المجموع

 %100 %15 %18 %18 %3 %18 %27  الوزن النسبي لالهداف



 االختببر ؟كيف يتى تحذيذ درجبث أسئهت 

تحديددددد الدرجددددة الكليددددة لالختبددددار أ  مجمددددوع درجددددات : أوالً 
 ( 75)االختبار 

 :تطبيق المعادلة التالية : ثانياً 

 =درجة األسئلة التي تقيس الهدف في مستوى معين في موضوع معين
 في مستوى معينلالهداف الوزن النسبي ×الوزن النسبي للموضوع × مجموع درجات االختبار

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ     ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ                             

                                           100                                   100 

 :التذكر في الموضوع  األول أسئلة درجات :  2مثال تطبيقي 

                      75×   8       × 27    =62,1 

                                  100  100 
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مجموع  المهارات المهنية المهارات الذهنية المعارف والمفاهيم

 الدرجات

األوزان 

النسبية 

للموضوع

 ات

 

 التذكر

 

 الفهم

 

 التطبيق

 

 التحليل

 

 التركيب

 

 التقويم

 % 8 62,1 األول

 %15 الثاني

 %23 الثالث

 %15 الرابع

 %15 الخامس

 %23 السادس

مجموع 

 الدرجات
75 

األوزان 

النسبية 

 لألهداف

 27% 18% 3% 18% 18% 15% 
100% 



األسئلة  الموضوعات

 والدرجات
المعارف 

 والمفاهيم

المهارات  المهارات الذهنية

 المهنية

 

مجموع 

 األسئلة

مجموع 
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 تقويم تركيب تحليل تطبيق فهم تذكر

 %8 األسئلة األول

 الدرجة

 %15 األسئلة الثاني

 الدرجة

 %23 األسئلة الثالث

 الدرجة

 %15 األسئلة الرابع

 الدرجة

 %15 األسئلة الخامس

 الدرجة

 %23 األسئلة السادس

 الدرجة

 %100 75 100 المجموع

 هـ.ن.و
 27% 18% 3% 18% 18% 15% 

100% 



 نشـــاط تدريبي
 أحد في نهائي تحصيلي اختبار إعداد التدريس هيئة أعضاء حدأ أراد

 (60) من يتكون ، معك المشتركة التربية بكلية الدراسية المقررات

  بعدد الخاصة البيانات ووضع ، درجة (40) درجاته ومجموع سؤاالً،

 إال ، ( اسبوع 14 ) اسبوع لكل ساعات 3 وهي المقرر ريستد ساعات

 في الكافية خبرته لعدم االختبار مواصفات جدول إكمال عيستطي لم أنه

 إيجاد خالل من الجدول إكمال في مساعدته يمكنك هل . المجال هذا

 : اآلتي

 .تحديد الوزن النسبي لموضوعات المادة  -1

 .تحديد الوزن النسبي لألهداف التعليمية السلوكية  -2

 . تحديد عدد األسئلة الالزمة لقياس األهداف التعليمية في كل مستوى -3

 . تحديد درجات األسئلة بمختلف مستوياتها  -4



االختببريفهىو   

  يستىي نتحديد ينظًت طريقت هى
 وانحقبئق انًعهىيبث يٍ انطالة تحصيم

 يقرر ) دراسيت يبدة في  وانًفبهيى
 كًيت بصىرة يسبقب   تعهًهب تى ( دراسي

 يجًىعت عهً إجبببتهى خالل يٍ وذنك ،
 انًبدة تهك يحتىي تًثم (األسئهت) يٍ

 . وانًهبراث انًعبرف يٍ اندراسيت



 االختببريىاصفبث 
 انجيد

يٍ حيث 

 انشكم

يٍ حيث 
 ٌ  انًضًى



ؾؾهاؿعةًواؾؽؾقةًًاؾلقاـاتًاألدادقةأنًتمضؿنً•

ً.واؾؼيم

 .ًادمًاملؼررأنًتمضؿنً•

ً.ًؿنًاالخملارًاؾػكةًامليمفدػةأنًتمضؿنً•

ً.االخملارًزؿنأنًتمضؿنًاؾورؼةًاإلؿمواـقةًًً•

ً

 



أنًحتددًاؾورؼةًاإلؿمواـقةًعددًصػواتًاالخملارً•

 .ً(إذاًؽانًأؽنرًؿنًورؼة)

ً.ًًًدؤالأنًحتددًدرجةًؽلً•

 .ًواضوةاالخملارًتعؾقؿاتًأنًتؽونً•

ً.ًواحدؿطلوعًعؾيًوجهًأنًقؽونًاالخملارً•

ً

 



عؾيًأنًقؽونًرأسًؿطلوعًعؾيًاحلادبًاآلؾيًقؽونًاالخملارًأنً•

 .14ًوًاؾيؤالًـػيهًحهمً،16ًًحهماؾيؤالً

ً.ًاإلؿمواـقةأوًاملؿموـنيًعؾيًاؾورؼةًقوؼعًاملؿمونًأنً•

 .ًواضوةيفًاالخملارًعالؿاتًاؾرتؼقمًأنًتؽونً•

 .ًاإلؿمواـقةبنيًدطورًاؾورؼةًاملياػاتًاؾلقـقةًؿراعاةً•

ً

 



ً.يفًصقاغةًاألدكؾةًًاؾصوةًاؾؾغوقةؿراعاةً•

ً.وحمددةًودؼقؼةًاألدكؾةًواضوةأنًتؽونً•

ًًً.ًأخربإجابةًدؤالًًاؾيؤالًغريًؿوحيؽونًقأنً•

ً.ؿنًاؾيفوؾةًإؾيًاؾصعوبةًةمدرجؿأنًتؽونًاألدكؾةً•

 .األدكؾةًاملوضوعقةًًذروطؿراعاةً•

 
ً

 



ًًةاملؼاؾقاألدكؾةًًذروطؿراعاة.ً

ًقمضؿنًاالخملارًبعضًاألدكؾةًاؾيتًتؼقسًؼدرةًاؾطاؾبًعؾيًأن

ً.(وػقًرلقعةًاملادة)إبداءًاؾرأيً

ً.األفدافًاؾعاؿةًاملؼررًأنًقغطيًاالخملارً•

اؾػفمً،ًاؾمذؽر)امليموقاتًاملعرػقةًاملىمؾػةًأنًقغطيًاالخملارً•

ً.(اؾمؼوقم،اؾرتؽقبً،ًاؾموؾقل،ًاؾمطلقق،

 



 .املفاراتًاؾذفـقةًأنًقؼقسًاالخملارًبعضً•

واؾعؿؾقةًاملفاراتًاملفـقةًأنًقؼقسًاالخملارًبعضً•

ً.واؾمطلقؼقةً

ًًً. املؼررؿوضوعاتًًؽلأنًتغطيًاألدكؾةً•

ؿوضوعًؾؽلً(ًاؾوزنًاؾـييبً)ًاألفؿقةًاؾـيلقةؿراعاةً•

ً.باؾـيلةًؾألدكؾة

 .املىصصًؾالخملارًًؾؾزؿنؿـادلةًاألدكؾةً•

ً
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