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  . .التعرف على 

 أ هـداف  ال



 ما مفهوم االختبارات بشكل عام ؟

االختبارات بشكل عام أداة قياس تقدر الفرق بين 
  األفراد في جانب أو أكثر من جوانب السلوك. 
 

 
 لقياساالختبارات التحصيلية تعتبر طريقة منظمة 

 مستوى تحصيل الطالب في مادة دراسية تحديدو     
 عّينة من األسئلة التي تمثلمن خالل إجابته على    
   .محتوى المادة الدراسية    

 







و كيف ميكن وضع أسـئلة متثل 
حمتوى مادة دراسـية كاملة و 

حتقق شروط االختبار التحصيلي 
 !!اجليد ؟



 بتطبـيق 
  جــدول المواصــفات 





 . .جـدول المواصفات هو 

 المادة محتوى يربـط و االختبار محتـوى يحدد تفصيلي مخطط 

 الذي النسبي الوزن يبين و السلوكية باألهداف الدراسية

  لموديولا موضوعات من موضوع لكل المعلم يعـطيه

 المختـلفة مسـتوياتها في المعرفية لألهداف النسبية واألوزان

. 



 . .تعريف آخر 

 هو جدول ذو بعدين رأسي و أفقي ،    

  موضوعات المادة الدراسية وتكتب للداللة علىرأسي   -:األولالبعد 
 مرتبة على يمين الجدول 

 

 أفقي و يتألف من مجموعة األهداف السلوكية   -: البعد الثاني
 

 .مرتبة  في مستوياتها المختلفة    

 و تساعد خاليا الصفوف و األعمدة في ايجاد األوزان النسبية 
 

 .لكل موضوع و في كل مستوى من األهداف    



 ما الغرض من جدول المواصفات ؟

 ختبار و التأكيد علىتحقيق التوازن في اإل  
 

 أنه يقيس عّينة ُممثلة ألهـداف التدريس  
 

 و محتوى المادة الدراسية التي يراد قياس  
 

 .التحصيل فيها   



 

 هتمام بجميعيساعد على اإل( 4 
 مستويات األهداف و عدم التركيز    
 .على المستويات الدنيا فقط     
 (المعرفة و التذكر )     

 

 يكسب الطالب الثقة بعدالة( 5 
 ختبار مما يجعله يركز علىاإل    
 .مجمل المادة الدراسية     

 

يساعد المعلم في إعداد نماذج ( 6
 .ختبار متكافئة لإل

 ختبارالشمولية بحيث يغطي اإل( 1
 جميع عناصر المحتوى الذي    
 .تم تدريسه     

 

 إعطاء الوزن النسبي الحقيقي( 2
 لكل جزء من المادة الدراسية    
 و بالتالي فإن كل موضوع    
 يأخذ ما يستحقه من األسئلة    
 .حسب أهميته النسبية     

 

 يحقـق صدق المحتوى ( 3
 .ختبار بشكل جيـدلإل    

 



  . .خطوات إعـداد جدول المواصفات 

 .تحديد موضوعات المادة الدراسـية  -1
 

 .الالزمة لتدريس كل موضوع  جلساتتحديد عدد ال -2
 

 .إيجاد الوزن النسبي لموضوعات المادة الدراسية  -3
 

 .إحصاء األهداف السلوكية لكل موضوع و في كل مستوى  -4
 

 .إيجاد الوزن النسبي لكل مستوى من مستويات األهداف  -5
 

 .ختبار ختبار و درجة اإلتحديد العدد الكلي ألسئلة اإل -6
 

 .إيجاد عدد األسئلة التي يحتاجها كل موضوع و في كل مستوى  -7
 

 .إيجاد عدد الدرجات التي يستحقها كل موضوع  -8



 ماذا نقصد بالوزن النسبي للموضوعات 
 و الوزن النسبي لألهداف ؟

 الوزن النسبي للموضوعات  ●
 

 هو العالقة النسبية بين عدد  
 

 الالزمة لتدريـس جلساتال 
 الموديولموضوع ما في  

 الالزمة لتدريس  جلساتوعـددال
 . الموديوللك ذ

 لألهداف النسـبي الوزن  أما ●
 

 ناتج فهو معين مستوى  في   
 

 عـدد بين نسبية عالقة عن   
 

 المسـتوى  ذلك في األهداف   
 

  الموديول لكذ أهداف ومجموع   
 

 . كاملة    



 عالم يعتمد جـدول المواصفات ؟

 -:يعتمد إعـداد جدول المواصـفات على 

 

 الفحص الدقيق للمحتوى الدراسي و األهداف -1
    

 .الّسـلوكية في مستوياتها المختلفة     

 

 .سـتشـارة أهل الخبرة و اللجـوء إلى المحكمـين إ -2



 أمور ينبغي مراعاتها عند بناء جدول المواصفات 

  .العلمية الدراسية ، واألهداف طبيعة المادة -1
 

 .سيستغرقها تدريس كل موضوع  المدة الزمنية التي -2
 

 .الدراسي خصائص الطلبة من حيث المستوى -3
 

 .األهداف  ختبارية التي تستخدم لقياساإل نوع الفقرات -4
 

 .مستويات األهداف  -5
 

 .حسب أهميتها  ترتيب الموضوعات -6



 الوزن النسبي ألهمية الموضوع
 الالزمة لتدريس الموضوع جلساتعدد ال

 موديول الالزمة لتدريس ال جلساتعدد ال
100 

 كيف نحسب الوزن النسبي ألهمية الموضوع ؟



   الوزن النسبي لألهداف في مستوى معين
 عدد األهداف في ذلك المستوى

 وديول كاملةمجموع أهداف الم
100 

 كيف نحسب الوزن النسبي لألهداف السلوكية ؟



  عدد أسئلة الموضوع

 الوزن النسبي ألهمية الموضوع  العدد الكلي لألسئلة

  عدد أسئلة كل موضوع ؟ نحدد كيف

  الوزن النسبي ألهداف الموضوع



  أسئلة الموضوعدرجة  

 الوزن النسبي ألهمية الموضوع  الدرجة الكلية لالختبار

  لتحديد درجات أسئلة كل موضوع لكل

  مستوى من مستويات األهداف

  الوزن النسبي ألهداف الموضوع



 جدول المواصفات في صورته النهائية



 مالحظات

 ليس بالضرورة أن كل الحقول تعبأ ، فقد ال يوجد سؤال في موضوع ما في    -
 

 . مستويات األهداف وخصوصاً المستويات العليا بعض    

 .  قد تظهر كسور عشرية في األوزان النسبية ، واألفضل أن تجبر  -

 قد تظهر كسور عشرية في األرقام التي تمثل عدد األسئلة ، واألفضل أن تجبر  - 
 

 . بحيث ال تؤثر على المجموع الكلي ألسئلة االختبار     

 قد تظهر كسور عشرية في األرقام التي تمثل الدرجات ، واألفضل أن تجبر  -
 

 .  بحيث ال تؤثر على المجموع الكلي لدرجة االختبار    



 . .مثال تطبيقي 

 رابعضع جدول مواصفات الختبار نهاية الفصل الدراسي ال
 

   -:مستخدما المعطيات التالية  وديول الجهاز الهضميلم

 التقويم التركيب التحليل التطبيق الفهم التذكر محاضراتال الموضوعات

 0 0 0 0 5 16 2 تشريح

 0 0 0 0 4 17 2 فسيولوجي

 0 0 0 0 3 13 2 فارماكولوجي

 0 0 0 0 3 20 3 ميكروبيولوجي

 0 0 0 2 3 20 3 طفيليات

 0 0 0 2 7 16 3 باثولوجي



 الوزن النسبي ألهمية موضوع

 2 فارما ، فسيولوجي ، تشريح

15 
100 13.3 % 



 باثولجي،  طفيليات، ميكربيولوجي
3 

15 
100  20 % 

 الوزن النسبي ألهمية موضوع



 التذكر
102 

131 
100 77.9 % 

 الوزن النسبي ألهمية أهداف مستوى



 25 الفهم
131 

100 19.1 % 

 مستوى أهداف الوزن النسبي ألهمية



 4 التطبيق
131 

100  3 % 

 الوزن النسبي ألهمية أهداف مستوى



 عدد أسئلة 

 مستوى التذكر

 في  موضوع 

 فارما،  فسيولوجي،تشريح

30 13.3%  

 في كل مستوى  لتحديد عدد أسئلة كل موضوع

77.9% 3.1 

 الوزن النسبي

 ألهمية الموضوع 

 الوزن النسبي

 ألهداف التذكر 

 عدد أسئلة

 االختبار



 عدد أسئلة 

 مستوى التذكر

 في موضوع  

 باثولوجي، طفيليات، ميكرو
30 20%  

  لتحديد عدد أسئلة كل موضوع في كل مستوى

4.7 77.9% 



 عدد أسئلة 

 مستوى الفهم

 في  موضوع  

 30 فارما،  فسيولوجي،تشريح

  لتحديد عدد أسئلة كل موضوع في كل مستوى

0.76 19.1% 13.3%  

 عدد أسئلة

 االختبار

 الوزن النسبي

 ألهمية الموضوع 

 الوزن النسبي

 ألهداف الفهم 



 عدد أسئلة 

 مستوى الفهم

 في  موضوع  

 30 باثولوجي، طفيليات، ميكرو

 في كل مستوى لتحديد عدد أسئلة كل موضوع

1.15 19.1% 20%  



 عدد أسئلة 

 مستوى التطبيق

 في  موضوع  

 30 باثولوجي، طفيليات

  لتحديد عدد أسئلة كل موضوع في كل مستوى

0.18 3 % 

 عدد أسئلة

 االختبار

 الوزن النسبي

 ألهمية الموضوع 

 الوزن النسبي

 ألهداف التطبيق 

20 %  



 الشكل النهائي للجدول

نسبة  تطبيق فهم تذكر محاضراتال الموضوعات
 الموضوع

 عدد أسئلة

 التذكر

 عدد أسئلة

 القهم

 عدد أسئلة

 التطبيق

 0 0.76 3 %13.3 0 5 16 2 تشريح

 0 0.76 3 %13.3 0 4 17 2 فسيولوجي

 0 0.76 3 %13.3 0 3 13 2 فارماكولوجي

 0 1.15 4.7 %20 0 3 20 3 ميكروبيولوجي

 0.18 1.15 4.7 %20 2 3 20 3 طفيليات

 0.18 1.15 4.7 %20 2 7 16 3 باثولوجي

 0.36 5.73 23.1 %99.9 4 25 102 15 المجموع

 المجموع 131 مجموع األهــداف
 

100% 

23 6 1 
77.9 نسبة األهـداف

% 
19.1
% 

 عدد أسئلة االختبار 3%

30 



 السالم عليكم ورحمة هللا وبركاته


