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    ًنوبذج االجببت بنبء االسئلتلالوعلن دلٍل 

 فً التعلٍن العبم  

  

 
 

 هـ1440 –  حيالبادي الش   مه قبل أ.مه الذليل الوزاري الىصوص س وقل واقتبا
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 كًد دلٌل النظبم الهقرراث كًد دلٌل النظبم الفصلً

 

  هقدهو
 
 
 
 
 

 فً التعلٌم العبم  ختببراثالاًاجراءاث هنقًل ًهقتبس هى دلٌل نظم إى ىذا الدلٌل االجرائً ىً دلٌل 
ًقبئد  -التعلٌهٌت ًكٌل شؤًى  زهالء الهتببعت هىثم استرشبدي ٌرشد ببلدرجت اًِلى الهعلم دلٌل ًىً 

فً صٌبغت الهببشر العبم ًًالهشرف التربًي الذي ىً صبحة االختصبص لّشراف   -الهدرست 
 االسئلت الجٌدة ًفق هعبٌٌرىب الصحٌحت . 

إعداد اِسئلت النيبئٌت لكل ًاختصبر هب ٌخص الهعلم أثنبء الدلٌل  قراءة لتبسٌطىذا الدلٌل لقد قهث بإعداد 
ضبط صٌبغت االسئلت ًجًدة على فصل دراسً ، ههب ٌعٌى هعلهً الهًاد فً كبفت تخصصبتيم الهختلفت 

 التصحٌح.
 

 النسخت الكبهلت ، كذلك قراءة الدلٌل الًزاريًٌى ىذا الدلٌل هختصر ًٌجة على التربًًههب ٌنبو لو أى 
أدلت هرحلت الثبنًي التً لم  هىلكل  دنبهأ كًدالًفً الثبنًي بنًعٌت الفصلً ًالهقرراث  لتاالدلت للهرح

ٌذكر أدلتيب فً ىذا الدلٌل الهختصر للهعلهٌى ًالذي خصص فقط دلٌل ٌرشد فً صٌبغت االسئلت النيبئٌت 
.  
  

 
 

 
 
  
 

                                                                       

 
 

 
 

 
 

 
 

االختببراث  ًاجراءاثل نظم دلٌ
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 ومنبذج االجببة :  سئلةاألعداد إتعليمبت 
ُتدرس ًتحلل أسئلت االختببراث السببقت ًنهبذج إجبببتيب هى قبل هعلهً الهًاد ًتحث إشراف  -1

الهشرف التربًي الهختص ًقبئد الهدرست ًًكٌل الشؤًى التعلٌهٌت بغرض تقًٌهيب ًهعرفت 
 .االٌجببٌبث ًالسلبٌبث 

اد كبفت أسئلت االختببراث ًنهبذج اْجببت ًتسلٌهيب قبل هًاعٌد االختببراث ٌكلف الهعلهًى بإعد -2
 .قبل أسبًعٌى هى االختببراث النيبئٌت على اِقل  – بًقث كبف

ٌراعى أال ٌشترك فً إعداد االسئلت أً طبعيب أً تظرٌفيب أً االطالع علٌيب هى لو قرابت هى  -3
االختببر ليم أً هى صدر بحقو قرار بهنعو هى الدرجت اًِلى بٌى الطالة الهراد ًضع أسئلت 

 .الهشبركت فً إعداد االسئلت 
 تعد نهبذج أسئلت االختببراث ًنهبذج إجبببتيب ًفقبً لُتً : -4

 
 المرحلة المتوسطة :

 .اْجببتأ أسئلت اختببر نيبٌت الفصل االًل ًبدٌلو هع نهبذج 
 هع نهًذج االجببت ‘‘  الدًر االًل‘‘تببر الفصل الدراسً الثبنً خأسئلت ا –ة 
 ًبدٌلو هع نهًذج اْجببت . أسئلت اختببر الدًر الثبنً ، ًبدٌلو هع نهًذج -ج

 ًتعد نهبذج الدًر الثبنً على النحً التبلً :

 ( درجت33النهًذج االًل / للفصل الدراسً اًِل ًبدٌلو ، ًتًزٌع درجبتو هى ) 
 ، ( درجت33ًتًزع درجبتو هى ) النهًذج الثبنً / للفصل الدراسً الثبنً ًبدٌلو 
  النهًذج الثبلث / لكبهل الهقرر ًبدٌلو ًٌشهل عدداً هكبفئبً هى أسئلت الفصلٌى ٌتم اختٌبرىب هى

 ( درجت .63درجبتو هى )أسئلت النهًذجٌى اًِل ًالثبنً ًتًزع 
 . تسلم أسئلت الدًر الثبنً ًبدٌلو هع أسئلت الدًر اًِل 
 ختببر ًالبدٌل إذا لم تستخدم للفصل اًِل فً اختببر الدًر الثبنً أً ٌهكى االستفبدة هى نهبذج اال

 بدٌلو على أى ٌعبد تدًٌى الهعلًهبث الالزهت علٌيب .
 

 ( بالنظام الفصلي ) يلزم كل معلم مراجعة الدليل الخاص  النماذج المطلوب اعدادها: النظام الفصلي 
 .ًل (ر أنيبٌت  دراسً ) دًسئلت اختببر كل هستًى نهًذج أ  ( أ

 . سئلت االختببر الدًر الثبنً الخبص بكل هستًى هع نهبذج االجببت نهًذج أ ( ة
 . سئلت اختببر هًاد التعثر ًنهبذج االجببتنهًذج أ ( ث
أسئلت اختببر هًاد التعثر ًتسلم لهدٌر الهدرست بعد اختببراث الدًر الثبنً هببشرة هع  ةعبدإٌتم  ( ث

دراست ًالتقًٌم نظر الئحت ال)أضبفً هستقل نهًذج إ يبى الهًاد الهرتبطت ببعضيب ٌعد لأهراعبة 
 .( فً النظبم الفصلً

هًاد التعثر  الختببرٌهكى االستفبدة هى نهبذج اختببر الدًر الثبنً اذ الم تستخدم ًذلك بإعدادىب  ( ج
 .يبعلى اى ٌعبد تدًٌى الهعلًهبث الالزهت علٌ
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 لم مراجعة الدليل الخاص بالمقررات الجديد() يلزم كل معالمرحلة الثانوية ) المقررات (  : 
 النماذج المطلوب اعدادها : 

 : ْجببت الهعبٌٌر ًالشرًط التبلٌتسئلت ًنهبذج ابنبء ًإعداد اٌِراعى عند 
 سئلت االختببراثتعد ليب أ ىداف الهرحلت التعلٌهٌت التًأ . 
 ىداف الهبدة الدراسٌت التً ٌجري تقًٌهيبأ. 
  كل هبدة دراسٌتتطبٌق جدًل هًاصفبث . 
  الحفظ ًاالستظيبر  ًتطبٌق ًتحلٌل ًتركٌة ًتقًٌمقٌبس االسئلت للهستًٌبث العقلٌت العلٌب هى فيم

  . فقط
 ِسئلتًضًح ًدقت اِشكبل الهرسًهت فً ا.  
 كل هبدة هنبسبت اِسئلت للزهى الهخصص الختببر. 
  بٌى التنًع ، ًالهزاًجت شهًل االسئلت لًحداث الهقرر الدراسً بشكل هتًازى هع هراعبة

 سئلت الهقببلت ًالهًضًعٌت .اِ
 النضج بء اللغًٌت ًالهطبعٌت هتًافقت هع طخبد بلغت ًاضحت سلٌهت خبلٌت هى اِتجنة االعته

 كثر هى هعنً . اللغًي للطالة ًأال تحتهل أ
 ِجزاء ٌبنى كل ة أأال ٌتكًى السؤال هى عد، بهعنى  هعقداً  تراكهٌبً  سئلت الهركبت تركٌببً البعد عى ا

جزء هنيب  على نتبئج الجزء السببق ههب ٌسبة احببطب للطبلة اذا تعثر فً االجببت على االجزاء 
 االًلى. 

 ِجببت علٌيب أً التً تكًى اْجبببث ً التً تحتهل عدة إأحددة االجببت سئلت غٌر هالبعد عى ا
  .بجببت عنيبحٌث تستغرق  هعظم ًقث الطبلة فً اْ هفتًحت كلٌبً 

 ِسبس هى االختببر ًالهتهثل فً تقًٌم تحصٌل الطبلة ًهكتسببتو هراعبة التركٌز على اليدف ا
ى تكًى هنبسبت أخرى لذلك ٌجة أالتعلٌهٌت هى نبحٌت ًنهًه الهعرفً ًالثقبفً  العلهً هى نبحٌت. 

قدراتو العقلٌت  لو ًال تكًى ببللغت السيًلت بحٌث ال تستثٌر لقدراتو ًنضجو العقلً ًال تهثل تحدٌبً 
 . 

 الهحبفظت على سرٌت  التنبٌو على هب ًرد فً القًاعد التنفٌذٌت لالئحت تقًٌم الطبلة ) بأىهٌت
 سئلت ًعدم افشبئيب اً التلهٌح  بيب ببعً طرٌقت كبنث اً تكرار اسئلت سببقت ( اِ

 فحت طببعت  س الصبٌبنبث الخبصت برأٌجة االىتهبم بًرقت اِسئلت هى حٌث االخراج ًتنظٌم ال
لً، ًٌعنً ببلرتٌة ًالتفرٌغ ًالترقٌم ًخط ًاضح هكتًبت ببلحبسة اَ اِسئلت بشكل هنسق

هر ذلك بحٌث ال تكًى ىنبك حبجت لقراءتيب للطالة هع ًضبط الكلهبث ببلشكل كلهب تطلة اِ
 تدًٌى البٌبنبث التبلٌت على ًرقت االسئلت : 

 .. اسم المدرسة : ..................  اسم المادة : ......................................ادارة التعليم : .......................
 الصف الدراسي : .....................  القسم : ......................    الفصل الدراسي  : .........................

 ......................    الزمن : ............................................الدور : ......................... العام الدراسي: ...

  ) ًٌدًى اسفل الصفحت بعض العببراث االرشبدٌت هثل : ) ٌتبع ، تهث االسئلت 

 ًٌهنع  خر ًرقت هى  نهًذج  اْجببتًتًاقٌعيم فً آ ٌتم التأكٌد على كتببت اسهبء هعدي اِسئلت  ،
برج الهدرست ، اً تضهٌنيب هب ال ٌخص الهبدة هى الدعبٌبث اً غٌرىب ، ًال سئلت خطببعت اِ

 ٌكلف  الطبلة بإعبدة نسخ االسئلت الى ًرقت االجببت .

  تكتة نهبذج االجببت لّسئلت بحٌث تكًى ًافٌت تهبهب ًتًزع الدرجبث على كل سؤال هتنبًلت
ت الدرجت الهخصصت للسؤال هع  الجزٌئبث ًذلك على اليبهش االٌسر لًرقت هع هراعبة هنبسب

 الهحتًى .
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  نيب فً أعدادىب لالطهئنبى على إهى  نتيبءاالٌقًم هعد االسئلت ًنهبذج االجببت بهراجعتيب بعد
 .عبدال لتحصٌل الطبلة ًنهًه هًضًعٌبً  هجهًعيب تشكل تقًٌهٌبً 

 ًى علٌيب كبهل كٌل الشؤًى التعلٌهٌت فً ظرًف رسهٌت هدًصًل االسئلت ًنهبذج االجببت لتسلم أ
 سئلت هع التًقٌعً فً السجل الهخصص ليب . غلقت ًهًقعب علٌيب ى قبل ًاضع اِالبٌبنبث ًه

 ينبغي مراعبتهب عند صيبغة السؤالقىاعد عبمة 

 لليدف الهراد قٌبسو. بنبء السؤال تبعبً  -1
 بنبء السؤال بصٌغت جدٌدة ًهبتكرة. -2
 فقٌبً .أًضع البدائل  عهًدٌبً ًلٌس  -3
 استخدام صٌغت اْجببت اِفضل أً االجببت الصحٌحت . -4
 .بجدٌتتببت رقم الفقرة ببلعدد الحسببً أهب البدائل ببلحرًف اِ -5
 .الهختبر اً تقنعو ببْجبببث الخبطئت  تقًدتجنة استخدام الهفرداث الخبدعت التً  -6
 لطبلة للسؤال.ث عالقت فتشتث فيم اتجنة الصٌغ الهعقدة التً ٌصعة فيهيب  اً التً لٌسث ذا -7
 . لى التكيى بهب ٌقصده السؤال صٌبغت الهشكلت بدقت بحٌث ال ٌضر إ -8
(  بدائل بحسة طبٌعت الهرحلت العهرٌت ًبنٌت الهبدة حتى 5-3ى ٌكًى عد البدائل )ٌفضل أ -9

 ( 4تقلل هى التخهٌى ًافضليب هب كبى )
ًجًد تلهٌحبث  اللفظٌت بٌى جذر السؤال ًاالجببت الصحٌحت أي عدم  االرتببطبثتجنة  -13

 تسبعد الطبلة على اختٌبر االجببت الصحٌحت دًى اى ٌكًى هلهبً ببلسؤال 
لى إكبى اليدف تقًٌهب هستهراً فً االختببراث التً تيدف  اذعرف ( إأاستخدام خٌبر ) ال  -11

ى تكى البدائل أحدى هشكالث التعلم لدٌو . إً تشخٌص أتقًٌم الطبلة على نحً هستهر 
ذلك ٌسبعد الهصحح على التحلٌل ى ِفً كل فقرة هى فقراث االختببر  هتسبًٌت فً عددىب

 حصبئً ليب . اْ
ًلكى بشكل عشًائً  هتسبًٌبً  ى تًزع االجببت الصحٌحت على الهًاقع الهختلفت للبدائل تًزٌعبً أ -12

ًى هثال : فً الهًاضع )أ( أً )ة(  كتى بت الصحٌحت فً هًضع ثببث دائهب كأفال تًضع االجب
 ٌع االسئلت ....فً جه

 لفبظ.عة فً اِخطبء النبشئت هى نقص الهعلًهبث لٌس التالأى تكًى الهشتتبث هبنٌت على اِ -13
 . اً تصبعدٌبً  رقبم ترتٌبب تنبزلٌبً ضل ترتٌة البدائل التً تتألف هى أٌف -14
 هكبى . على طًل هتسبًي البدائل بقدر اْ الحفبظ -15
 استبعبد البدائل الخبطئت. أًجببت الصحٌحت لى التعرف على االإتجنة العالهبث التً قد تؤدي  -16
 خطأىب بدٌيٌبً. حكم ال ٌكًى الأى تكًى البدائل جذابت ، بهعنى أ -17
بتعرٌف هصطلح هعٌى ، فبِفضل ًضع الهصطلح فً جذر السؤال  ذا كبى السؤال هتعلقبً إ -18

 ًالتعرٌف ضهى البدائل .
 لك ٌشجع التالهٌذ على الحفظ .ى ذببراث الكتبة الهدرسً كهب ىً ، ِال تستخدم عٌنبغً أ -19
 . ى ٌكًى هى بٌى البدائل بدٌل ًاحد فقط صحٌحبً أ -23
 راء ذاتٌت.إجبببتيب على آتجنة الهشكالث التً تبنً  -21
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 تعليمات التصحيح والمراجعة                             

 
 .الهبدة بكل دقتٌقًم كل هعلم بتصحٌح أًراق إجببت  -1
 .ٌكًى تقدٌر الدرجبث طبقبً لنهبذج االجببت  -2

 .ٌهنع فتح ظرًف االجببت إال بعد التأكد هى استالم جهٌع أًراق االجبببث هى الطالة  -3
تصحح اْجبببث داخل الهدرست فقط ًتدًٌى الدرجت رقهبً ًكتببت هع تدًٌى االسم الصرٌح   -4

 للهصحح ًالهراجع .
 .درجت الطبلة فً السؤال صفراً  إذا كبنث)صفر( كتببت ٌكتة فً حقلً الدرجت  -5
تصحح اًِراق ببللًى اِحهر ًتراجع هراجعت أًلٌت  بلًى أسًد قبل تسلٌهيب للجنت الرصد ًتكتة  -6

كلهت )رًجعث (على جهٌع اًِراق هع كتببت اسم الهصحح ًالهراجع ًتًقٌعيهب على الظرف 
 الخبرجً .

الهدرست ًذلك عهلٌبث إعداد االسئلت الحدٌثت ًفق إهكبنبث  ًنٌتاْلكترٌهكى استخدام التقنٌت  -7
 .ًالتصحٌح ببلشرًط الهحددة )راجع دلٌل نظم االختببراث فً التعلٌم العبم 

 : ٌلً  ٌعبهل الطبلة عند قٌبهو بتدًٌى أكثر هى إجببت للسؤال الًاحد كهب -8
علٌيب هى تلك تصحح ىذه اْجبببث ًٌؤخذ هتًسط الدرجت التً حصل  تاالسئلت الهقبلٌ . أ

االجبببث ًال تؤخذ االجببت الصحٌحت إال إذا كبنث تؤدي إلى نجبح الطبلة عند اخراج االًراق 
 للهراجعت النيبئٌت .

 االسئلت الهًضًعٌت تعتبر االجبببث الخبطئت . . ة
 )هترًك ((على السؤال الهترًك فً حقل درجت السؤال ًتدًى كلهت  × تًضع إشبرة ) 

ُ ببتبً ت -9 صًٌر إجبببث الطالة أً جزاء هنيب إال لدًاعً الرسهٌت كبلتحقٌق ًنحًه ًهى ٌهنع هنعب
 .ٌخبلف ٌكًى هسؤًالً أهبم الجيبث الرسهٌت 
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   ضىابط صيبغة أسئلة االختببر االلكرتوني                  

 
 من دليل بناء االسئلة اإللكترونية من إصدارات شركة تطوير للخدمات التعليمية  تحت إشراف وزارة التعليم ( ر ألجل االختصا هذه البنود تم نقلها بتصرف)

 
 سئلة الصواب والخطأ :أ

 .اً خطبئو تهبهبً  الفقرة صحٌحت تهبهبً  -1
 ىداف .ىم اِأًالتركٌز على قٌبس  الفقرة  تهثل ىدفب ًاحداً  -2
 (. شًءال  -ال احد  –جهٌع  –تجنة استخدام كلهبث تعهٌم هثل : ) كل  -3
 الفقرة غٌر هنقًلت حرفٌب هى الكتبة . -4
 اى ٌكًى ىنبك تًازى بٌى عدد الفقراث الصحٌت ً الفقراث الخبطئت. -5
 تجنة استخدام كلهبث غٌر هحددة . -6

 اسئلة المزاوجة : 

 حداث ًالشخصٌبث ًترتٌة جبنست فال ٌخلط بٌى التًارٌخ ًاِقبئهت العببراث هت -1
 راث بطرٌقت عشًائٌت.قبئهت العبب -2
 ....(   ًقبئهت االجبببث ببِحرف )أ، ة ، ج ،...(  3،  2، 1قبئهت العببراث ببِرقبم ) -3
 ( فقراث .13-5عدد قبئهت الهقدهبث هى ) -4
 .قبئهت االجبببث قصٌرة هرتبت هنطقٌبً  -5

 ار من متعدد: أسئلة االختب
 ى .ً كلهتٌجذر السؤال نصف سطر أً سطر ًالبدائل قصٌرة كلهت أ -1
جبببث هحتهلت لكى االجببت الصحٌحت ت الصحٌحت هتجبنست هع البدائل اِخرى ، جهٌعيب إجبباْ -2

 ًاحدة فقط .
 عدد البدائل اربعت فقط . -3
 تجنة استخدام صٌغت النفً . -4
 تجنة استخدام بدٌل كل هب ذكر صحٌح اً ال شًء  ههب ذكر.  -5
 تغٌٌر هًقع البدٌل الصحٌح هى فقرة ِخرى . -6
 راى الفظً بٌى البدٌل الصحٌح جذر السؤال .تجنة االقت -7
 البدائل الرقهٌت ترتٌة تصبعدٌب اً تنبزلٌب . -8

 اسئلة المقال :
هثبل  االبتعبد عى العببراث غٌر  عطا –ً ضح  –قبرى  –ابدا السؤال بعببراث هثل : هٌز بٌى  -1

 اذكر اىم تحدث ببختصبر عى(  –الهحددة هثل ) اكتة هب تعرفو عى 
 اختٌبرٌت . عم ًضع اسئلت -2
 ٌجة قصر استخداهيب على النًاتج التعلٌهٌت التً ال ٌهكى قٌبسيب بأنًاع االسئلت االخرى . -3
 صٌبغت السؤال بأسلًة هبسط . -4

 
 
 

 
 

                  



 وزارة التعليم - التعليميةللخدمات شركة تطوير اصدارات  - مصدر : دليل نظم االختبارات في التعليم العام لا

                             

 المالحق                               
 

  ختبارات النهائية الزمن المحدد أثناء فترة اال                  
 

 


