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 فن إعداد االختبارات التحصيلية

 introduction:مقدمة 

ثل  وسيلة من أفضل الوسائل  لتقومي املعلمُت، إذ أف االختبار اجليد يدؿ على التدريس اجليد.     تكن أمهية االختبارات يف أهنا ٘تم
ثل طريقة مهمة جداً يوجه هبا املعلموف طبلهبم للتعلم ، ويثَتوف هبا دافعيتهم  ٕتاهه وما تبلزمهما هذا إال ألف االختبارات اجليدة ٘تم

دِّد مدى ٖتقيق الطبلب لؤلهداؼ التدريسية ، وتعكس قدرة املعلمُت على التدريس، ويف مدارسنا تمعد  ، ومن َثم فإهنا ٖتم
االختبارات الوسيلة الوحيدة يف تقومي ٖتصيل الطلبة خبلؿ العاـ الدراسي ؛ لذا فإف األسئلة اليت يضعها املعلم جيب أف تكوف 

توى الذي ططامها املعلم يف شااطه التدريسي مع طبلهه، فهي وااحالة هذ  جيب أف تتيَت وٗتتل  من متناسبة مع األهداؼ واحمل
عاـ آلخر، ومن فصل آلخر، وهاختبلؼ ما يتم تدريسه، وما ديارسه املعلم من أشاطة، وهاختبلؼ الطلبة أيضاً، فاملعلم إذاً يفصِّل 

اـ هتدريسه، كما ديكنه أف جيعلها مناسبة لص  معُت أو جملموعة صفوؼ أو اختباراته ٔتا يتناسب مع أهدافه واحملتوى الذي ق
جملموعة طبلب أو حىت لطالب واحد، واالختبار اجليد يعطي املعلم القدرة على اٗتاذ القرار املناسب الذي جيعله هعد القياـ هعملية 

ؽ والوسائل الكفيلة هتحسُت األداء وتطوير ، أو خيص التحليل أف يعيد الًتكيز على معلومات أو دروس معينة أو التحسُت يف الطر 
هعض الطبلب ّتزء خاص من االهتماـ ، أو يمرتب الطبلب ِوفقاً لتحصيلهم، وتاجيع وتعزيز اجلواشب اإلجياهية، كما أهنا تماجع 
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ءته يف التدريس، ومدى فعالية يف ٖتفيز الطبلب ورفع دافعيتهم، وتزوِّد املعلم ٔتعلومات يستطيع ٔتوجبها ااحكم على فاعليته وكفا
 الطرؽ املستخدمة، وهي من وسائل تقوية الرواهط هُت املعلم وأولياء األمور، وتعُت على املتاهعة والتوجيه الدائم للتبلميذ.

  أهداف الدورة :

 : يتوقع من المتدرب في نهاية الدورة أن 

 يوضح أمهية إعداد االختبارات وفق املعايَت العلمية . .1

 .قادراً على التمييز هُت أشواع االختبارات التحصيليةيكوف  .2

 .  يارح خطوات هناء االختبار .3

 . يبٍت جدوؿ مواصفات الختبار ٖتصيلي  .4

 .ديتلك القدرة على إعداد اختبارات وفق جدوؿ املواصفات  .5

 .الًتقيم يستوعب أمهية اإلملاـ هعبلمات  .6

 :  تعريف االختبارات التحصيلية 

التحصيلية مقاييس للكا  عن أثر تعليم أو تدريب خاص ويطلق هذا املصطلح على كل صور وأشواع االختبارات االختبارات 
  اليت يقـو املعلم هإعدادها من واقع املواد التحصيلية اليت درسها الطالب

  أهمية االختبارات التحصيلية :

فضبلً عن تاخيص جواشب الضع  يف ٖتصيل الطلبة، ٖتديد اجلواشب اإلجياهية يف أداء املتعلم والعمل على تعزيزها،  -1
 . ٘تهيداً لبناء اخلطط العبلجية لتبليف ذلك

 توفَت مؤشرات حقيقية توضح مقدار التقدـ الذي أحرز  املتعلم قياساً هاألهداؼ التعليمية . -2

 مدى مبلءمتها احاجات الطلبة.من حيث وطرائق التدريس تقييم املناهج الدراسية ،  -3

 لب وويل األمر وأصحاب القرار هالتيذية الراجعػة عػن مػستوى ٖتصيل الطلبة.تزويد الطا -4

توفَت هياشات كافية يتم هناء عليها اٗتاذ قرارات تتعلق هنقل الطلبة من مستوى دراسي إىل مستوى أعلى )النجاح  -5
  والرسوب( .
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 إثارة دافعية الطلبة للتعلم. -6

 :  الشروط العلمية لالختبارات التحصيلية

 :  الصدق -1

جله، أيعد صدؽ االختبار أهم شرط من شروط االختبار اجليد ، ويقصد هصدؽ االختبار أف يقػيس االختبار ما وضع من 
 . وهكلمة أخرى فإف املقصود هصدؽ االختبػار مػدى صػبلحية االختبار لقياس ما أمعد لقياسه 

ويف شفس الظروؼ  اجملموعة من األفراد إذا ماطبق مرة أخرى،االختبار الثاهت هو الذي يعطي شفس النتائج لنفس :  الثبات -2
 هارط أال حيدث تعلم أوتدريب يف الفًتات هُت مرات إجراء االختبار.

 :  الموضوعية -3

وهذا يعٍت إخراج ذاتية املصحح من أسئلة االختبار ْتيث تعٍت إخراج رأي املصحح أو حكمه الاخصي من عملية التصحيح ، 
 ممصحح.تكوف اإلجاهات عليها حمددو وهدقة وديكن أف تعطي شفس النتائج عند تصحيحا من أكثر من 

 

  : أنواع اإلختبارات التحصيلية

 

 : أهم الفروق بين األسئلة المقالية والموضوعية
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 : أوال : أسئلة الصواب والخطأ

 السؤاؿ يف فكرة أو مفهـو واحد .احصر  -1
 اكتب أسئلة ٗتترب فكرة مهمة . -2
 ٕتنب شقل العبارات من الكتاب املدرسي . -3
 كوِّف أسئلة قصَتة قدر اإلمكاف .   -4
 اكتب أسئلة صواهبا واضح أو خطؤها واضح. -5
 ٗتلَّص دما ديكن تسميته هػ ) اهلبات اجملاشية ( . -6
هتها صحيحة واألخرى اليت إجاهتها خطأ ، ويفضل أف تكوف فقرات اخلطأ حاوؿ أف تساوي هُت الفقرات اليت تكوف إجا -7

 أكثر.
 ٖتاشم هعض العبارات، مثل: ) كل ػ دائماً ػ أهداً ػ فقط ، ...( -8
 اكتب األسئلة يف صيية اإلجياب .  -9

 . م ْتيث يمسهل على الطبلب اكتاافهاحذر من كتاهة منط معُت واستخدامه هاكل دائ -11

 :  مثال
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 :أمام كل عبارة مما يلي مع تصحيح الخطأ إن ُوجد )× ( ( أو عالمة  √ضع عالمة )

 الزواج مع القدرة عليه هاب من أهواب الرزؽ                                                 )     ( -1

 (      )                                                         يماًتط أرهعة شهداء إلثبات القذؼ -2

 شهادة الرجل وشهادة املرأة يف الِّلعاف متساويتاف                                            )     ( -3

 ثانياً : أسئلة االختيار من متعدد: 

 اخًت صيية السؤاؿ هعناية، ومن األفضل ترتيب اإلجاهات أو البدائل رأسياً ، واملقدمة جيب أف تطرح مسألة كاملة . -1
 مقدمات األسئلة يف صيية اإلثبات .اكتب  -2
زء الذي  م تنفقه األسرة من دخلها اكتب اخليارات ْتيث تكوف اإلجاهة يف آخرها ، مثبلً : املصطلح الداؿ على اجل -3

 .على اجلزء الذي  م تنفقه األسرة من دخلهاهو..........، وليس هالصيية التالية : ..............هو املصطلح الداؿ 
 وال تركز على مستوى التذكر فقط. كن مبدعاً  -4
 كن موِجزاً. -5
 تأكد من عدـ وجود أكثر من إجاهة واحدة صحيحة . -6
 ٗتلص من العبارات املؤدية إىل اإلجاهة. -7
 ٗتلص من التكرار طَت الضروري. -8
 اجعل كل البدائل متساوية الطوؿ . -9

 .ال تستخدـ كلمات حمددة يف املقدمة وتعمل على تكرراها يف أحد البدائل-11

احذر من الًتكيبات النحوية الدالة على اإلجاهة ، فمثبلً إذا كاشت املقدمة يف صيية املفرد، وواحدة أو أكثر من  -11
 اخليارات يف صيية اجلمع فقد أهديت للطلبة مفتاحاً لئلجاهة الصحيحة .

 مثاؿ : 

 ( ال شيء دما سبق –وات أرهع سن –ثبلث سنوات  – سنتُتاستمر صلح ااحديبية ما يقارب من ............. )  -1

 كل ما سبق ( .  –األسباب  –األوهاـ   –ااحقائق  الييب املطلق له عبلقة هػ....................... ) -2

 ال شيء دما ذكر ( . –شتيجة  –اً أثر  – شرطاً يػمعمد اإلقبلع عن الذشب يف التوهة ...............)   -3

  :املقاهلة (  –) املطاهقة  ثالثاً : أسئلة المزاوجة
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اعط  إرشادات كافية ، ْتيث ال حيتاج الطلبة السؤاؿ أثناء االختبار، مثبلً : هل من املمكن استعماؿ اإلجاهة الواحدة  -1
 أكثر من مرة ؟

 لتكن املادة العلمية متجاشسة . -2
 ضع اجلزء األطوؿ من السؤاؿ يف اجلهة اليمٌت. -3
 تقريباً.رتب مادة كل عمود هاكل منتظم  -4
اجعل األعمدة قصَتة ، وكقاعدة ال ينبيي أف تزيد عدد املقدمات عن سبعة ، وأما عدد اإلجاهات فينبيي أف تزيد  -5

 على عدد املقدمات هإجاهتُت على األقل.
 ال تضع السؤاؿ يف أكثر من صفحة واحدة . -6

 مثاؿ : 

 اإلجابة  العمود )ب(  العمود )أ( 
  1 التقدم في السن   أ النية  1
عدم القدرة على  ب الكسل  2

 العمل
2  

  3 قصد الشيء وإرادته ج البرهان 3
  4 الُحجة د العجز 4
  5 التفريط  ه الخيانة  5
   الفتور و  

 

 : رابعاً : أسئلة اإلكمال

 . اسأؿ أسئلة ديكن تصحيح إجاهتها ٔتوضوعية 
  سؤاؿ.أحضر مفتاح تصحيح حيوي كل اإلجاهات املقبولة لكل 
 . احذر من األسئلة املفتوحة 
 . حاوؿ أف تضع ٚتلة كاملة أو شبه ٚتلة قبل أف تطلب إجاهة 
 . ٗتلص من اهلبات اجملاشية 
 .اقتصر على فراغ أو فراطُت يف كل سؤاؿ 
 . )...ًإذا كاشت اإلجاهة هاألرقاـ فاذكر الوحدات )مًتاً ، طناً ، ميبلً مرهعا 
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 :  مثال  

 كان يتصدَّر العالم قبل اإلسالم دولتان تتقاسمان العالم ، هما :.................  -1
 التحيُّز ضد المرأة عنوان الـ .......................... . -2
 الطعام الذي كان ُيصنع للحجيج قبل اإلسالم ُيسمى ........................... . -3
 ...........................دخلت األصنام مكة على يد  -4

 خامساً : األسئلة القصيرة : 
 صيغة السؤال القصير: أمثلة ل

 اكتب بين القوسين اإلجابة المطلوبة من كل سؤال : 
 ما عالمة جزم األفعال الخمسة ؟ -1
 بيِّن نوع "إن" في الجملة التالية : " إن تتق اهلل يوفقك "  -2
 اذكر ثالثة من العصور األدبية ؟  -3
 :: األسئلة المقالية  سادساً 

 . استعمل األسئلة املقالية لتقومي شتائج التعليم املعقدة 
 . اخًت األسئلة ذات اإلجاهة احملددة 
 .حضِّر اإلجاهات النموذجية لؤلسئلة قبل االختبار 
 عط وقتاً كافياً لئلجاهة.ا 
 .شجع اإلجاهات العميقة 
 .حضر أمنوذج اإلجاهة 
 من الوقت الذي استيرقته أشت يف اإلجاهة. عط الطبلب وقتاً أطوالً ا 
 عط الطبلب تعليمات واضحة  .ا 
 .عند التصحيح ، صحح كل سؤاؿ على حدة 
  .صحح هدوف ااحرص على معرفة اسم الطالب 

 أعد قراءة اإلجاهة 

 : ٖتدث عن مسات الاعر يف العصر اجلاهلي مثاؿ  . 
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للمعلم أف يستخدـ أسئلة مقالية أو موضوعية ْتسب املادة واألهداؼ واحملتوى الدراسي والايء الذي يريد ملحوظة :  -
 املعلم قياسه ، وللمعلم أف يزاوج هُت النوعُت املقايل واملوضوعي . 

 وفق جدول المواصفات : بناء االختبارات التحصيلية  

 تعريف :   �

 األساسية للمحتوى ٔتجاالت التقييمخمطط يرهط العناصر جدول المواصفات :  �

 ومهاراهتا الفرعية ، وحيدد األمهية النسبية لكل منها .           

 خطوات بناء اختبارات جيدة وفق جدول المواصفات :     

 .موضوعات .....( –وحدات  -)  جماالت  حلِّل احملتوى الدراسي للمادة - 1
عدد ااحصص  –........( هناء على : ) عدد الصفحات  -درس  –جماؿ  –ٖتديد الوزف النسيب لكل : ) وحدة  - 2

 عدد األهداؼ (. –املكرسة 
 .تقومي (  –تركيب  –ٖتليل  –تطبيق  –فهم  –، َث صنفها : ) معرفة  اكتب قائمة هأهدافك التدريسية - 3
 قوِّـ مستوى أداء طلبتك. - 4
 دوِّف احملتوى واملستويات يف خمطط لبلختبار. - 5
 أسئلة االختبار . اكتب - 6

 قبل العرض لجدول المواصفات نضع بين يديك بعض األمور المساعدة على وضع اختبار جيد، وهي كالتالي : -
 إعداد االختبار قبل فًتة من الزمن ال تقل عن أسبوع . -1
 اجملاؿ.مراجعة فقرات االختبار مرة ثاشية ، ومعرفة جودة الفقرات ، وديكن االستعاشة هزميل له خربة يف شفس  -2
أف يضع املعلم على شفسه أسئلة من أهرزها : هل هذ  األسئلة تقيس احملتوى واألهداؼ املراد ٖتققها ؟ أـ أهنا هعيدة عن  -3

ذلك ؟ هل الفقرة واضحة أـ طامضة وهل األلفاظ املستخدمة خمتارة هعناية؟ وهل الفقرات خالية من أي دالالت أو 
 الفقرات؟ وهل الفقرات متناسبة مع الطبلب مراعية للفروؽ الفردية؟ وهل مفاتيح لئلجاهات ؟ وهل هناؾ تداخل هُت

 الفقرات شاملة للمحتوى الدراسي مراعية األمهية النسبية للموضوعات؟
 معرفة خصائص االختبارات وأشواعها . -4
 استيعاب املستويات املعرفية املختلفة . -5
دة التعليمية، فبل هد أف يكوف السؤاؿ قادراً على قياس شيء ذي ٗتلص من األسئلة التافهة اليت ال عبلقة هلا هقياس املا -6

 هاؿ.
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 ٕتنب لية الكتاب الدراسي.  -7
 حاوؿ التنويع من األسئلة، وهالذات اليت تتطلب مستوًى رفيعاً من األداء. -8
 احرص على أف تكوف اإلجاهة حمددة وهدقة ، ْتيث ال ٖتتمل إجاهات متعددة . -9

 إىل إجاهات أسئلة أخرى.احذر من األسئلة اليت تاَت  -11
 اجعل األسئلة مستقلة هعضها عن هعض فبل يعتمد جواب سؤاؿ على معرفة  جواب سؤاؿ آخر. -11
 استخدـ لية واضحة وسهلة. -12
تذكر وأشت تضع االختبار أشه عنواشك واملعربِّ عن أدائك وتدريسك ، فاخًت عنواشك هعناية وٚتل من وجهك ما  -13

 استطعت إىل ذلك سبيبلً.
خداـ عبلمات الًتقيم هاالستفادة من معلم اللية العرهية واحرص على أف يكوف اختبارؾ خالياً من األخطاء تعلم است -14

 الليوية هقدر اإلمكاف .
 ضع أسئلة ال ٖتتاج إىل توضيح أو مرور على الطبلب يف القاعات . -15
ر املهارة الفائقة ، فبل ينبيي أف ٖتقق اهتعد عن األسئلة اليت ٖتمل يف طياهتا معٌت التحدي للطبلب أو االشتقاـ أ و إظها -16

 هوى النفس وتسبب القلق لآلخرين.
اهتم هاكل االختبار ومضموشه يف التنويع هُت األسئلة واستخداـ األلواف إف أمكن والرسومات وطَتها وهالذات يف  -17

 املراحل الدشيا من التعليم.
 مل تلك القيم.اطرس قيماً أثناء االمتحاف، وحاوؿ التقدمي للسؤاؿ هعبارات ٖت -18

 : طرؽ ٖتديد أوزاف الوحدات الدراسية يف جدوؿ املواصفات

 

 

 

 نموذج لجدول مواصفات :
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 ـ  2115جدوؿ املواصفات المتحاف مادة الًتهية اإلسبلمية )شهر مارس ( 

اجملموع الكلي  عدد األهداؼ للمستويات  ترهية إسبلمية  املادة 
 لؤلهداؼ

 العدد املقًتح لؤلسئلة 

 سؤاالً  41   التحليل   التذكر  الثامن  الص 
االفصل 
 الدراسي

  الًتكيب   الفهم  الثاين 

    التقومي   التطبيق   التاريخ 

 
 احملتوى

 
 الدروس

 األهداؼ التعليمية   األمهية النسبية
عدد 

 ااحصص
عدد 

 الصفحات
شسبة الًتكيز  التقومي الًتكيب التحليل التطبيق الفهم  التذكر   

للموضوعا
 ت

جمموع  
 عدد 
 األسئلة 

 )الفقرات(
 3 %7.5 1    1 1 5 1 اهلل اخلالق اإلدياف 

قواـ حياة 
 اإلشساف

1 6       11% 4 

ااحكمة من 
 خلق اإلشساف 

1 5       7.5% 3 

 4 %11       5 1 هر الوالدين  ااحديث
 3 %7.5       5 1 صفات املنافقُت 
 3 %7.5       4 1 إفااء السبلـ 

استقباؿ النيب  السَتة 
 يف املدينة

1 7       7.5% 3 

إعداد اجملتمع 
 للجهاد

1 6       7.5% 3 

السرايا واليزوات 
 قبل هدر

1 7       11% 4 

 4 %11       4 1 األطعمة  الفقه
 3 %7.5       3 1 األشرهة 
 3 %7.5       3 1 اللباس 
   %5 %5 %5 %11 %15 %61   شسبة الًتكيز للهدؼ

 41 %111 2 2 2 4 6 24 61 12 اجملموع 

 

 : أسئلة يف املستويات املختلفة
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 عرِّؼ ، حدد ، اخًت ، عدِّد، اذكر،..... املعرفة 1
 هات أمثلة على ..، ترجم ، اشرح ، حوؿ ، فسر،أعد كتاهة .. الفهم  2
صن  ، أوجد العبلقة هُت ..، اقرأ اآلية مراعياً أحكاـ التجويد )يف االختبار الافهي ( أو ٖتدث هاللية العرهية دوف أخطاء،  التطبيق 3

 أشائ جملداً يف الكمبيوتر يتضمن ...، أثبت هاألمثلة، حل املسألة ،عدِّؿ،....
 استنبط األسباب ، وضح هالاكل والرسم ، استنبط طرض الكاتب ، ميز،حدد األجزاء  التحليل  4
 صمم ، اكتا  ، كوِّف ، اكتب تعبَتاً حوؿ ، اكتب قصة، أعد تنظيم ، أعد صياطة ، ... الًتكيب 5
 قيِّم ، اشتقد ، اكتب وجهة شظرؾ ، ٙتِّن ، وازف ... التقومي 6

 

 : المفرداتمن طرق ترتيب ترتيب األسئلة : 

 الًتتيب تبعاً للصعوهة -1 �

 حيث يبدأ هاملفردات السهلة َث تتبع هاألكثر صعوهة وهكذا حىت ينتهي اإلختبار هأصعب املفردات     �

 الًتتيب الدوري هالنسبة للصعوهة : -2 �

حيث يبدأ هاملفردات السهلة  إىل الصعبة ,َث من املفردات الصعبة إىل السهلة مرة أخرى ,أي اإلختبا يبدأ     وينتهي    �
 هاملفردات السهلة وهذلك ياجع التلميذ على املضي يف اإلجاهة وقراءة ٚتيع املفردات يف االختبار 

 الًتتيب تبعام ملوضوعات املنهج الدراسي : -3 �

الطريقة ٕتمع املفردات اليت تدور حوؿ موضوع واحد مع هعضها البعض يف االختبار ,ويسمح هذا  الًتتيب ويف هذ      �
 هالتفكَت املتميز املركز يف املفردات حوؿ كل موضوع قبل أف خيرج منه إىل موضوع آخر.

 الًتتيب تبعاً لؤلهداؼ الًتهوية املقاسه: -4 �

أو حوؿ عدة أهداؼ متااهبة يف جمموعة واحدة, ،  واحد حوؿ هدؼ ويف هذ  الطريقة ٕتمع املفردات اليت تدور �
 . وترتب كل جمموعة فيما هينها حسب الصعوهة قبل البدء هاملعلومات َث التفسَت َث التحليل وهكذا

 

 

 

 : إخراج االختبار �
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 يأيت :وتامل على ما ،  يتكوف االختبار عادة من جمموعة من األوراؽ ديكن تسميتها هكراسة االختبار �

. ورقة التعليمات : ويفًتض يف هذ  التعليمات أف تكوف على ورقة منفصلة يف هداية كراس االختبار وتبُت التعليمات 1 �
 ما يأيت :

 شوع االختبار وتارخيه والص  املعٍت . - �

 الزمن احملدد لبلجاهة . - �

 تنبيه الطلبة إىل قراءة التعليمات قبل البدء هاإلجاهة . - �

 الكلية لبلختبار ، وعدد صفحاته . عدد األسئلة - �

 تنبيه الطلبة إىل تدوين اإلجاهة يف املكاف املخصص لذلك . - �

 يف املكاف املخصص  لذلك . ،  ورقمه، وشعبته  ،  وصفه ،تدوين اسم الطالب - �

 :تطبيق االختبار �

 :يأتي يحبذ تطبيق االختبار وفق ظروف تساعد في ضبط مصادر الخطأ في القياس، وعليه ينصح بما �

 اختيار اليرفة اجملهزة هاكل جيد ويفضل أف يكوف الطبلب ٚتيعهم يف شفس اليرفة حىت يتعرضوا للظروؼ شفسها . - �

 اختيار اليرفة اهلادئة. - �

 اختيار الوقت املناسب إلجراء االختبار . - �

 توى أعلى من ااحد املقبوؿ .ف هذا قد يرفع مستوى القلق لديهم إىل مسأل ؛ املبالية يف تقدير أمهية االختبارعدـ  - �

 . عدـ مقاطعة الطلبة يف أثناء اإلجاهة إال إذا كاف ذلك ضرورياً  - �

ف يفعل املعلم ذلك مرة واحدة أتنبيه الطلبة إىل الفًتة الزمنية املتبقية من االختبار هعد أف يبدأ هفًتة مناسبة ، وديكن  - �
 و مرتُت على األكثر.أ

 

 

 األساسية ، وعالمات الترقيمُملحق بقواعد اإلمالء 
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 يف هداية الكلمة ::  مهزة القطع والوصل  

 كثَت من املعلمُت ال يستطيع التمييز هُت اهلمزتُت ؛ لذا فإشنا ذمد األخطاء تسيطر على االختبار، فما الفرؽ هُت اهلمزتُت؟

ـ أـ يف  أصله، مثل:أدِّ األماشة إىل من ائتمنك : هي اليت تكتب وتنطق سواء وقعت الكلمة املبدوءة هبا يف هدء الكبل مهزة القطع
اهنة، -اهن، اهناف –وال ٗتن من خاشك، كما أهنا تمكتب يف أوؿ األمساء، مثل: ِإماـ ، أدين ، أٛتد، عدا األمساء اآلتية :اسم،امساف 

روؼ، وكل ااحروؼ مهزهتا مهزة قطع، مثل : امي اهلل ...، وتأيت أوؿ ااح –اثناف ، اثنتاف  –امرأة، امرأتاف  –امرؤ ، امرؤاف  –اهنتاف 
 إىل ، إما ، أو ، إف ...ما عدا " الػ" فإف مهزهتا مهزة قطع ال قطع.

كما أهنا تأيت يف أوؿ املاضي الرهاعي، وأمر  ، ومصدر ، مثل : أجاد ، أمْكرِـ ، إِفادة . وتأيت يف أوؿ كل مضارع مبدوء هبمزة 
 ويف ماضي الثبلثي ، مثل : أكل ، أمر ...املضارعة ، مثل : أرى ، أمقْػرمأ ، 

:مهزة الوصل : هي مهزة تسقط عند وصل الكبلـ؛ فبل تظهر خطاً وال تمنطق لفظاً، إال إذا جاءت أوؿ الكبلـ، فإهنا  مهزة الوصل
اضي السداسي ، اركع... ويف اخلماسي ، مثل: احتكم ، اعتاد ، ويف امل -تظهر شمطقاً ال كتاهة ، ففي األمر الثبلثي مثل: اشكر

 وأمْمر  ، ومصدر  ، مثل: استعلمم ، استْعِلم ، استعبلـ .

 : مقياس ذهني لتمييز همزة الوصل من همزة القطع

ديكن التمييز هُت مهزة الوصل والقطع عن طريق وْضع " واو"  أو " فاء" قبل الكلمة، فإذا الحظت اختفاء اهلمزة عند النطق  
 –ظهرت فهي مهزة قطع ، مثاؿ : استطاع ، أمْدِخل الواو أو الفاء َث اشطق الكلمة " واستطاع فاعلم أهنا مهزة وصل ، وإذا 

فاستطاع " تبلحظ عدـ ظهور اهلمزة يف النطق دما يدؿ على أهنا مهزة وصل وليست قطع ، فبل تضع اهلمزة ٖتت األل  هل جيب 
 أف تمبقيها ألفاً.

 تمكسر إف هعد حيث ، وقد أجاز جممع اللية العرهية ٔتصر فتح " إف " وكسرها هعد حيث.  حيث : 

ذؼ أل  كلمة " اسم " إذا جاءت يف البسملة الكاملة : هسم اهلل الرٛتن الرحيم . حروف ُتحذف من أول الكلمة  : ٖتم
اسم األمة...، كما ٖتذؼ األل  من كلمة"اهن" و ولكنها ال ٖتذؼ يف البسمبلت طَت الكاملة ، مثل : هاسم اهلل، هاسم ااحق، ه

 " اهنة " إذا كاشت مفردة، وواقعة هُت علمُت، و م تأِت يف أوؿ السطر، مثل: حممد هن إهراهيم .

 

 

 : الهمزة الواقعة في وسط الكلمة
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 آخر ما اشتهى إليه جممع اللية العرهية يف مصر هاأف اهلمزة املتوسطة هو اآليت  :

كاشت اهلمزة املتوسطة ساكنة رممست على حرؼ جماشس احركة ما قبلها ، مثل : فمأس ، هِئر ، سمؤر ، رأس ، هئس ، إذا   -أوالً 
...  لـؤ

 إذا كاشت مكسورة كمتبت على ياء، مثل: يئس ، ِمئُت ، رمئي . -ثاشياً 

تها كسرة طويلة أو قصَتة فتمكتب على ياء، إذا كاشت مضمومة كمتبت على واو ، مثل : شؤوف ، يػمؤمـ ، قرؤوا. إال إذا سبق -ثالثاً 
 الياء( ، و يستهزِئوف )كسرة قصَتة ( . –مثل :هريئوف )كسرة طويلة  

إذا كاشت اهلمزة مفتوحة كمتبت على حرؼ من جنس حركة ما قبلها ، مثل : سأمؿ ، فؤماد ،فئمة. فإف كاف ما قبلها ساكناً  -راهعاً 
أمؿ ، يْيأس ،هْيأة .  وإف كاف هذا الساكن حرؼ مد ) ألفاً أو واو ( كمتبت مفردة ، طَت حرؼ مد كمتبت على أل  ، مثل يس

مثل : تساءمؿ ، تفاءمؿ ، لن يسوءم  ،  إف وضوءم  مكتمل . إال إذا ومصل ما قبلها ٔتا هعدها ، وذلك عندما يكوف حرؼ املد ياء، 
سم على شربة ، مثل: هريئة ، خطيئة.  فًتم

أف اهلمزة الواقعة يف هناية الكلمة إذا احق هبا ما يتصل هبا رمساً كالضمائر، وعبلمات التثنية واجلمع تمعد  يرى اجملمع -خامساً  
 متوسطة، مثل : جزاء.. إف هذا جزاؤ  ، يبدأ ، يبدؤوف ، جزأين . 

 :حروف ُتحذف من وسط الكلمة

، ذلك ، السموات ، إله ، هأشا ، هأشذا ،  ٖتذؼ األل  من وسط الكلمة يف الكلمات اآلتية : القرآف ، مرآة ، اهلل  -1
 يأيها ، يأهل ، الرٛتن ، هؤالء ، لكن , هذا،...

 ٖتذؼ النوف من الكلمات اآلتية : من ما )دمَّا( ، عن ما )عما( ، من ممن )دمَّن(، أف ال )أال( . -2
ذؼ الواو من االسم املاتمل على واوين ، مثل: طاوس )طاووس( ، داود ) داوود(. -3  ٖتم
ٖتذؼ البلـ الثاشية من األمساء املوصولة اآلتية : اللذي )الذي( ، الليت )اليت( اللذين )الذين(. وتبقى يف املثٌت فقط  -4

 :اللذاف ، اللتاف.

 : حروف تزاد كتابة ال نطقاً في وسط الكلمة

 ، أويل )املنصوهة واجملرورة(، أوالت.تمزاد الواو يف وسط الكلمة كتاهة ال شمطقاً يف الكلمات اآلتية: أولئك ، أولو)املرفوعة( 

 :  نهاية الكلمة 

 قرر جممع اللية العرهية اآليت هاأف اهلمزة يف آخر الكلمة : 
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اشس احركة ما قبلها: -1  إذا سمبقت ْتركة رمست على حرؼ جمم

 مثل : جيرؤ ، يبدأ ، يستهزئ . 
 يء.إذا سمبقت ْترؼ ساكن رمست مفردة ، مثل : جزء ، هدوء ، جزاء ، ش -2
إذا سبقت ْترؼ ساكن وكاشت منوَّشة يف حالة النصب رممست اهلمزة على شربة هُت أل  التنوين وااحرؼ الساهق هلما إذا   -3

 كاشا يوصبلف، مثل: شيئاً فإف كاف ما قبلها حرفاً ال يوصل ٔتا هعد  رممست اهلمزة مفردة، مثل: هدءأً.
 

 : األلف اللينة

إذا جاءت األل  اللينة يف هناية ااحروؼ فإهنا تمكتب ألفاً وفق لفظها ، عدا أرهعة حروؼ فإهنا تمكتب ياء ، وهي :  - أوالً  
 إىل ، هلى ، على ، حىت .

  :األفعال -ثانياً 

ل ترسم األل  اللينة ياء إذا جاءت هناية الفعل الثبلثي وكاف أصلها ياء ، وشعرؼ أصلها عندما شأيت هاملضارع ، مث - أ
 : ماى.. أصلها دياي ، وهكذا مضى ، رمى .

 وأيضاً تكتب ياء يف األفعاؿ الزائدة على ثبلثة أحرؼ ، إذا  م تكن مسبوقة هياء؛مثل: ارتقى، اهتدى. - ب
 ترسم األل  اللينة ألفاً إذا كاف أصلها الواو، مثل : دعا ...أصلها يدعو. وهكذا مسا ، عبل . - ت
 اء. مثل: استحيا...أصلها يستحيي إذا كاشت مسبوقة هياء؛ حىت ال تتكرر اليوترسم أيضاً ألفاً يف طَت الثبلثي  - ث

  :األسماء -ثالثاً    

  تكتب األل  اللينة يف االسم الثبلثي املعرب ألفاً إذا كاشت ألفه مبدلة من واو مثل : العصا... أصلها يعرؼ هالتثنية
 =العصواف.

  فإهنا ترسم ياء ، مثل : الفىت ...أصلها = الفتياف.أما إذا كاشت أل  الثبلثي املعرب مبدلة من ياء ، 
   :أما األمساء طَت الثبلثية فهي تتفرع إىل فرعُت 

عرهية: فإذا كاشت طَت مسبوقة هالياء ، فإهنا تمرسم ياء، مثل : كربى ، فتوى ، صيرى ، مصطفى ،  - أ
ثل : حيِت . أما إف  عذارى. وإف كاشت مسبوقة هالياء وهي أمساء أعبلـ ، فإهنا ترسم هالياء، م

 كاشت ليست أمساء أعبلـ ، فإهنا ترسم هاألل ، مثل : هدايا ، زوايا.
ألفاً يف كل  -أعجمية : ترسم األل  اللينة يف األمساء األعجمية الزائدة على ثبلثة أحرؼ   - ب

 .  كسرى، عيسى ، ٓتارى، موسىااحاالت عدا أرهعة ، هي:  
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 :  أهم املراجع

 فن كتاهة البحوث العلمية وإعداد الرسائل العلمية،مكتبة  اهن سينا، القاهرة . (1989)  ، حممد عثمافاخلمات -1
، االختبارات التحصيلية وطرؽ إعدادها( 2118القدومي ، عبدالناصر )  -2

6083.pdfwww.ifm.illaf.net/uploads/illaf_8418018 
 ( ، دورة تدريبية يف هناء االختبارات التحصيلية .2115ااحليب، خالد ،) -3
 .academy.org.eg/arabicwwwجممع اللية العرهية ، القاهرة  -4

الدامعة اإلسبلمية هاملدينة املنورة ، إدارة التوجيه واملناهج ، 
www.iu.edu.sa/administrations/Educational/Tests/Pages/Second.aspx 

http://www.slideshare.net/hashimulhadi/ss-اهلادي ، هاشم حسُت ، األسئلة املقالية  -5
11816608 

6- https://www.google.com.my/search?q=لبلختبارات+املواصفات+جدوؿ&
espv=2&biw=1242&bih=599&tbm=isch&tbo=u&source=univ&sa=X&ei=6

OkTVfnUGIuluQTv94G 
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