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Abstract 
 

Study Title: Relationship of Test Anxiety and test wiseness of a Sample of 
Secondary School Students in Alleeth Educational Governorate.  

Research objectives: Using a sample of secondary school students at Alleeth 
Governorate, this investigation aimed to reveal the levels of test anxiety and test wiseness 
exhibited by the students; to identify the relationship between test anxiety and test 
wiseness; to disclose the differences in the levels of test anxiety and test wiseness among 
students of the scientific and the literary departments at the secondary stage in Alleeth 
Governorate; to identify the differences in each level of test anxiety and test wiseness 
among students of the secondary school grades (the first, second, and third) at Alleeth 
Governorate. The researcher followed the descriptive method and used the test anxiety 
scale by Al Turaitrie (1992) and the test wiseness scale by Al-Raddadie (2001) and were 
both administered to the research sample of (615) secondary school students at Alleeth 
Governorate.  

The researcher applied the following statistical techniques: frequencies, 
percentages, arithmetic means , standard deviations, the t-test, and one – way analysis of 
variance test  (ANOVA).  

The inquiry sought to test some hypotheses whose results were as follows: the level 
of test anxiety and its ramifications at the secondary school students in Alleeth Governorate 
was at a rate of "occasionally" with a general mean reaching (2.95); the level of test 
wiseness and its strategies  was at the degree "medium" and a general mean of (3.04); there 
was a statistically significant inverse relationship between the mean scores of the test 
anxiety and its manifestations and test wiseness and its strategies at secondary students in 
Alleeth Governorate, meaning the increase in test wiseness corresponds to a decrease in 
students' test anxiety; furthermore there were no statistically significant differences in the 
mean scores of test anxiety and test wiseness and its strategies between the scientific 
department students and the literary department at the secondary school stage; also there 
were no statistically significant differences in the mean scores of test anxiety and its 
manifestations and test wiseness and its strategies between the students of the three 
secondary school grades (the first, second, and third) attributed to the class grade, in 
Alleeth Governorate. 

Based upon the results obtained in this investigation the researcher 
recommends the following )١( Utilizing developed tests (objective, essay) which have 
been scientifically prepared and in accordance with the rules of test construction so that test 
anxiety might be reduced ) ٢(  providing the students with advanced instructional 
technologies such as e-books, the computer laboratory, and information resources halls, 
which assist in improving the student's academic level and consequently resulting in 
decreasing their test anxiety; creating appropriate and positive learning environment 
(climate) where the learner is psychologically relaxed due to comfortable seating and 
effective class sizes; elevating the level of interaction between the teacher and students, 
providing security and reinforcing self-confidence all could effectively contribute in 
minimizing test anxiety by students; (3) also creating school and home productive settings 
through the provision of all that is needed by the student inside the school building in 
(equipped classrooms comfortable for learning, school furniture, playgrounds, laboratories 
… and other school environment essentials); and at home through the creation of effective 
study atmosphere and offering advice and consultations by the student's guardian, which all 
help in reducing the level of text anxiety during testing conditions.. 
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٠,٠٠٠  **٠,٦٨٨  ٢١  ٠,٠٠٠  **٠,٦٦٥  ٩  
٠,٠٠٠  **٠,٦٦٧  ٢٣  ٠,٠٠٠  **٠,٥٨٦  ١١  
جي  ٠,٠٠٠  **٠,٤٦٨  ٢٦  ٠,٠٠٠  **٠,٥٩٠  ١٢

ولو
سي

الف
  ٠,٠٠٠  **٠,٥٣٠  ٣٢  ٠,٠٠٠  **٠,٧٠٤  ١٩  

٠٠٠٠  **٠,٥١٩  ٢٢  ٠,٠٠٠  **٠,٤٦٤  ٢  
٠,٠٠٠  **٠,٦٨٩  ٢٤  ٠,٠٠٠  **٠,٦٣٩  ٥  
٠,٠٠٠  **٠,٥٠٥  ٢٥  ٠,٠٠٠  **٠,٤٥٦  ٦  
٠,٠٠٠  **٠,٥٤٣  ٢٧  ٠,٠٠٠  **٠,٥٢٢  ١٠  
رئة  ٠,٠٠٠  **٠,٦٢٤  ٢٨  ٠,٠٠١  **٠,٣١٠  ١٤

لطا
ء ا

آلرا
 وا

كار
األف

  ٠,٥١٥  ٠,٠٦٣  ٢٩  ٠,٠٠٠  **٠,٥٦٥  ١٧  
٠,٠٠٠  **٠,٦١٢  ١٥  ٠,٠٢٧  *٠,٢١١  ١  
٠,٠٠٠  **٠,٤٥٨  ١٦  ٠,٠٠٠  **٠,٦٠١  ٣  
٠,٠٠٠  **٠,٤٠٧  ١٨  ٠,٠٠٠  **٠,٥٨١  ٤  
٠,٠٠٠  **٠,٦٠١  ٢٠  ٠,٠٠٠  **٠,٤٦٥  ٧  
بار  ٠,٠٠٤  **٠,٢٤٥  ٣٠  ٠,٠٠٠  **٠,٣٣٦  ٨

الخت
ة ا

همي
أ

  

٠,٠٠٠  **٠,٤٦٩  ٣١  ٠,٠٠٠  **٠,٥٩٣  ١٣  
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  لـ          المعام
 دـــالبع      

معامل االرتباط بالدرجة 
 الكلية

 مستوى الداللة

**٠,٨٧٥ الفسيولوجي  ٠,٠٠٠ 
**٠,٩١٥  ألفكار واآلراء الطارئةا  ٠,٠٠٠ 

**٠,٩٠٩  أهمية االختبار  ٠,٠٠٠ 
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 لــــــــالمعام      

                                 
  دـــــــالبع

  عدد 
 الفقرات

  قيمة 
 ألفا كرونباخ

التجزئة   جتمان
-سيرمان(النصفية

  )برون

  ٠,٦٧٦  ٠,٦٧٤ ٠,٧٦٠ ٨ األول
  ٠,٥٥٠  ٠,٥٥٠ ٠,٧١٢ ١٢ الثاني
  ٠,٦٣٢  ٠,٦٣١  ٠,٦٧٦  ١٢  الثالث

  ٠,٧٩٥  ٠,٧٩٥  ٠,٨٨١  ٣٢  الدرجة الكلية للمقياس







 



 

Test Wiseness 
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معامل  رقم العبارة االستراتيجيات
ارتباط 
 بيرسون

مستوى 
 الداللة

معامل  رقم العبارة
ارتباط 
 بيرسون

مستوى 
 الداللة

٠,٥٦٥ ٨**  ٠,٦٨٩ ١١ ٠,٠٠٠**  ٠,٠٠٠ 
٠,٦٨١ ٩**  ٠,٦٩٠ ١٢ ٠,٠٠٠**  ٠,٠٠٠ 

 
 الزمن

 ٠,٤٦٨ ١٠**  ٠,٠٠٠    
٠,٦٣٩ ٢**  ٠,٦٨٦ ٥ ٠,٠٠٠**  ٠,٠٠٠ 
٠,٧٤٨ ٣**  ٠,٥١٣ ٦ ٠,٠٠٠**  ٠,٠٠٠ 

التعامل مع 
 ورقة األسئلة

٠,٦٠٩ ٤**  ٠,٠٠٠    
٣٢٦ ١**  ٠,٦٠٣ ١٦ ٠,٠٠١**  ٠,٠٠٠ 
٠,٢٧٨ ٥**  ٠,٦٩٣ ١٧ ٠,٠٠٣**  ٠,٠٠٠ 
٠,٤٥٣ ١٣**  ٠,٦٠١ ١٨ ٠,٠٠٠**  ٠,٠٠٠ 
٠,٦٠١ ١٤**  ٠,٦١٦ ٢٠ ٠,٠٠٠**  ٠,٠٠٠ 

التعامل مع 
 ورقة اإلجابة

٠,٦٠٢ ١٥**  ٠,٠٠٠    
٠,٧٤٠ ٢١**  ٠,٦٥٥ ٢٣ ٠,٠٠٠**  التخمين ٠,٠٠٠ 
٠,٨٠٧ ٢٢**  ٠,٦٢٤ ٢٤ ٠,٠٠٠**  ٠,٠٠٠ 
٠,٧١٨ ٢٨**  ٠,٠٠٠    
٠,٨٦٩ ٢٩**  ٠,٠٠٠    

مراعاة القصد 
 لمصمم األداء

٠,٧٥٢ ٣٠**  ٠,٠٠٠    
٠,٦٤١ ١٩**  ٠,٧٧١ ٢٦ ٠,٠٠٠**  المراجعة ٠,٠٠٠ 
٠,٦٧١ ٢٥**  ٠,٧٨٣ ٢٧ ٠,٠٠٠**  ٠,٠٠٠ 
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  المعـــامل        
  اإلسـتراتيجية

معامل االرتباط بالدرجة 
 الكلية

 **٠,٧٩٧ مناستراتيجية الز

 **٠,٧٥١ استراتيجية التخمين

 **٠,٨٧٤ اإلجابةاستراتيجية التعامل مع ورقة 

 **٠,٦١٨ األسئلةاستراتيجية التعامل مع ورقة 

 **٠,٦٤٢ استراتيجية المراجعة

 **٠,٧١٢ استراتيجية مراعاة القصد والهدف
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 الزمن التخمين  التعامل مع
 ورقة اإلجابة

التعامل مع 
 ورقة األسئلة

المراجعة  مراعاة
القصد 
 والهدف

 الزمن      
 التخمين      

التعامل مع 
 ورقة اإلجابة

      

التعامل مع 
 ورقة األسئلة

      

 المراجعة      
مراعاة القصد 

 والهدف

      

 
 


 –   
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ل ــــ      المعام  
 

 اإلستراتيجية

 عدد 
 الفقرات

يمة ق  
 ألفا كرونباخ

مانتج ( التجزئة النصفية 
) براون-سيرمان  

 ٠,٥١٣ ٠,٥٠٦ ٠,٥٩٥ ٥ استراتيجية الزمن
 ٠,٥٩٠ ٠,٥٥٠ ٠,٦٢٧ ٥ استراتيجية التخمين

استراتيجية التعامل مع 
 ورقة اإلجابة

٠,٥٦٩ ٠,٥٦٤ ٠,٦٨٢ ٩ 

استراتيجية التعامل مع 
 ورقة األسئلة

٠,٦١٣ ٠,٦٠٦ ٠,٦٦٦ ٤ 

 ٠,٦٢٠ ٠,٥٥٠ ٠,٦٨٠ ٣ ة المراجعةاستراتيجي
استراتيجية مراعاة القصد 

 والهدف
٠,٦٦٩ ٠,٦٦٤ ٠,٦٨٦ ٤ 

 ٠,٧٦٤ ٠,٧٦٤ ٠,٨٨٣ ٣٠ الدرجة الكلية 
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  : بحث تطبيق الخطوات






 


 





 

  :بحثاألساليب اإلحصائية املناسبة لل



 

(SPSS)
 

 . 

  

 t.test  

 One Way ANOVA 
  



 

  
  
  

  
   الفصل الرابع

  ) ا نتائج البحث وتفسريها ومناقشتهعرض (
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  :مقدمة



 

 
 


 


 


 

 
)المتوسط الحسابي(طول الخلية  درجة الموافقة  

.أبدا ١,٨  إلى أقل من  ١من    
.نادرا ٢,٦ إلى أقل من ١,٨من    
.أحيانا ٣,٤٠ إلى أقل من ٢,٦من    
.غالبا ٤,٢٠ إلى أقل من ٣,٤٠من    
.دائما ٥ إلى ٤,٢٠من    
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  م

 البعد
 المتوسط
  الحسابي

درجة 
 الموافقة

.المظاهر الفسيولوجية: البعد األول ١  أحيانا ٢,٨٣ 
.األفكار الطارئة: البعد الثاني ٢  أحيانا ٣,٠٤ 
.أهمية االختبار: البعد الثالث ٣  أحيانا ٣,٠٦ 

ككلالمقياس   أحيانا ٢,٩٨ 

 
 
 

 
 رقم  

 الفقرة

   ترتيبها
  العبارة

سط المتو
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

درجة 
  الموافقة

 أحيانا ١,٧٢ ٣,٥٥ اهتم معظم الوقت من أجل االختبار ١  ٨

 أحيانا ٢,٤٦ ٣,٤٧ اهتم ألي نوع من االختبارات ٢  ٣٠

 أحيانا ١,٣٣ ٣,٤٠ يزيد قلقي من االنتظار لدخول غرفة االختبار ٣ ٤

 أحيانا ٢,٠٠ ٣,٣١ االختبارات بالنسبة لي نجاح أو فشل ٤  ١٨

 أحيانا ١,٤١ ٣,٢٣ أفكر بعد االختبار فيما بعد االختبار ٥  ١٥

 أحيانا ١,٣٩ ٣,١٧ أنزعج من المذاكرة لالختبار النهائي ٦  ١٣

 أحيانا ١,٣٦ ٣,١٠ أنزعج وأغضب عندما أفكر في االختبارات ٧ ٣

 أحيانا ١,٣٤ ٣,٠٦ أتطلع بكل شوق إلى االختبارات ٨ ١

 أحيانا ٢,٥٦ ٢,٩٥ جيدا لالختبار كلما ازددت ارتباكاكلما أستعد  ٩  ٢٠

 أحيانا ١,٣٩ ٢,٦٤ كلما زادت أهمية االختبار كلما عملت أسوأ في االختبار ١٠  ٧

  نادرا ١,٥٢ ٢,٥٦ أتعرض الرتباك في المعدة قبل االختبارات المهمة ١١  ٣١
  نادرا ١,٤٤ ٢,٣٣ أحلم أثناء النوم باالختبار ١٢  ١٦

  أحيانا ٣,٠٦ الثالثام للبعد المتوسط الع
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 رقم 

 الفقرة
  ترتيبها

 المتوسط العبارة
  الحسابي

 االنحراف
  المعياري

درجة 
 الموافقة

 أحيانا ١,٣٨ ٣,٣٩ أهتم باالختبارات أكثر من غيري ١ ١٧
تبار لدرجة أنني أنسى أقلق خالل االخ ٢ ٥

 المعلومات
 أحيانا ١,٣٧ ٣,٣٢

 أحيانا ١,٣٣ ٣,١٩ يؤثر على نتيجتي عدم التفكير في اإلجابة جيدا ٣ ٢٢
 أحيانا ١,٤٤ ٣,١٠ أقلق في االختبار حتى لو كنت مستعدا جيدا ٤ ٢٧
 أحيانا ١,٢٢ ٣,٠٤ أشعر باالنزعاج أثناء االختبار ٥ ٢
ح أثناء االختبارأشعر بالثقة واالرتيا ٦ ٢٩  أحيانا ١,٣٣ ٢,٩٩ 
أفكر خالل االختبارات في النتائج المترتبة  ٧ ٢٥

 على الفشل

 أحيانا ١,٦٢ ٢,٩٧

 أحيانا ١,٣٤ ٢,٩٥ ال أستطيع التفكير جيدا أثناء االختبار ٨ ١٠
يجعل ضيق وقت االختبار درجتي أسوأ من  ٩ ٦

 اآلخرين
 أحيانا ١,٩٧ ٢,٩١

ناء االختباراتأرتبك كثيرا أث ١٠ ٢٤  أحيانا ١,٣٩ ٢,٩٠ 
 أحيانا ١,٣٦ ٢,٨٦ تؤثر على نتائجي مشاعري أثناء االختبار ١١ ٢٨
أشعر باالرتباك عندما ينظر األستاذ لي  ١٢ ١٤

 أثناء االختبار
 أحيانا ١,٤٢ ٢,٨٠

 أحيانا ٣,٠٤ المتوسط العام للبعد الثاني
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 رقم 
 الفقرة

 المتوسط العبارة ترتيبها
  الحسابي

 االنحراف
  المعياري

درجة 
 الموافقة

 أحيانا ١,٤٥ ٣,٢٠  تزيد نبضات قلبي أثناء االختبار ١ ١٩
 أحيانا ٢,٥٤ ٢,٩٣ أشعر بالكآبة بعد االختبارات ٢ ٢٦
يد عنـدما أنتهـي مـن       أشعر بالتعب الشد   ٣ ٩

 االختبار

 أحيانا ١,٤٣ ٢,٨٤

 أحيانا ٣,٦٣ ٢,٧١ يتصبب العرق مني خالل االختبارات ٤ ٢٣
 أحيانا ١,٤٦ ٢,٦٨  قبل االختبارشتبدأ يداي باالرتعا ٥ ٢١
 أحيانا ١,٤٢ ٢,٦٤ ال أستطيع النوم ليلة االختبار ٦ ١٢
 نادرا ١,٥٠ ٢,٢٤ أتقيأ قبل االختبار ٧ ٣٢
ن السهل إزعاجي وإعـاقتي باألصـوات       م ٨ ١١

 أثناء االختبار

 نادرا ١,٥١ ٢,٠٥

األولالمتوسط العام للبعد   أحيانا ٢,٨٣ 
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  رقم 
 الفقرة

 المتوسط العبارة اترتيبه
  الحسابي

 االنحراف
  المعياري

 ١,٧٢ ٣,٥٥ اهتم معظم الوقت من أجل االختبار ١  ٨

 ٢,٤٦ ٣,٤٧ اهتم ألي نوع من االختبارات ٢  ٣٠

 ١,٣٣ ٣,٤٠ يزيد قلقي من االنتظار لدخول غرفة االختبار ٣ ٤

 ١,٣٨ ٣,٣٩ أهتم باالختبارات أكثر من غيري ٤  ١٧

 ١,٣٧ ٣,٣٢ ختبار لدرجة أنني أنسى المعلوماتأقلق خالل اال ٥ ٥

 ٢,٠٠ ٣,٣١ االختبارات بالنسبة لي نجاح أو فشل ٦  ١٨

 ١,٤١ ٣,٢٣ أفكر بعد االختبار فيما بعد االختبار ٧  ١٥

 ١,٤٥ ٣,٢٠ تزيد نبضات قلبي أثناء االختبار ٨  ١٩

 ١,٣٣ ٣,١٩ يؤثر على نتيجتي عدم التفكير في اإلجابة جيدا ٩  ٢٢

 ١,٣٩ ٣,١٧ أنزعج من المذاكرة لالختبار النهائي ١٠  ١٣

 ١,٣٦ ٣,١٠ أنزعج وأغضب عندما أفكر في االختبارات ١١ ٣

 ١,٤٤ ٣,١٠ أقلق في االختبار حتى لو كنت مستعدا جيدا ١٢  ٢٧
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  رقم 
 الفقرة

 المتوسط العبارة اترتيبه
  الحسابي

 االنحراف
  المعياري

 ١,٣٤ ٣,٠٦ أتطلع بكل شوق إلى االختبارات ١٣ ١

 ١,٢٢ ٣,٠٤ أشعر باالنزعاج أثناء االختبار ١٤ ٢

 ١,٣٣ ٢,٩٩ أشعر بالثقة واالرتياح أثناء االختبار ١٥  ٢٩

أفكر خالل االختبارات في النتائج المترتبة علـى         ١٦  ٢٥
 الفشل

١,٦٢ ٢,٩٧ 

 ١,٣٤ ٢,٩٥ ال أستطيع التفكير جيدا أثناء االختبار ١٧  ١٠

 ٢,٥٦ ٢,٩٥ كلما أستعد جيدا لالختبار كلما ازددت ارتباكا ١٨  ٢٠

 ٢,٥٤ ٢,٩٣ الختباراتأشعر بالكآبة بعد ا ١٩  ٢٦

يجعل ضيق وقت االختبار درجتي أسـوأ مـن          ٢٠ ٦
 اآلخرين

١,٩٧ ٢,٩١ 

 ١,٣٩ ٢,٩٠ أرتبك كثيرا أثناء االختبارات ٢١  ٢٤

 ١,٣٦ ٢,٨٦ تؤثر على نتائجي مشاعري أثناء االختبار ٢٢  ٢٨

 ١,٤٣ ٢,٨٤ أشعر بالتعب الشديد عندما أنتهي من االختبار ٢٣  ٩

رتباك عندما ينظر األستاذ لـي أثنـاء        أشعر باال  ٢٤  ١٤
 االختبار

١,٤٢ ٢,٨٠ 

 ٣,٦٣ ٢,٧١ يتصبب العرق مني خالل االختبارات ٢٥  ٢٣

 ١,٤٦ ٢,٦٨  قبل االختبارشتبدأ يداي باالرتعا ٢٦  ٢١

كلما زادت أهمية االختبار كلما عملت أسوأ فـي          ٢٧  ٧
 االختبار

١,٣٩ ٢,٦٤ 

 ١,٤٢ ٢,٦٤ ال أستطيع النوم ليلة االختبار ٢٨  ١٢

أتعرض الرتباك في المعـدة قبـل االختبـارات          ٢٩  ٣١
 المهمة

١,٥٢ ٢,٥٦ 

 ١,٤٤ ٢,٣٣ أحلم أثناء النوم باالختبار ٣٠  ١٦

 ١,٥٠ ٢,٢٤ أتقيأ قبل االختبار ٣١  ٣٢

من السهل إزعاجي وإعاقتي باألصـوات أثنـاء         ٣٢  ١١
 االختبار

١,٥١ ٢,٠٥ 

 ٢,٩٥  المتوسط العام للمقياس
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 -١٥٠-





 
 

 
 


 


 

 
  )المتوسط الحسابي(طول الخلية   درجة الموافقة

  ١,٨ من  إلى أقل١من   .قليلة جدا
  ٢,٦ إلى أقل من ١,٨من   .قليلة

  ٣,٤٠ إلى أقل من ٢,٦ن م  .متوسطة
  ٤,٢٠ إلى أقل من ٣,٤٠من   .كبيرة

  ٥ إلى ٤,٢٠من   .كبيرة جدا







 



 -١٥١-

 



 

  م

 المتوسط اإلستراتيجية
 الحسابي

درجة 
 الموافقة

.الزمن ١  متوسطة ٣,٢١ 
.التعامل مع ورقة األسئلة ٢  كبیرة ٣,٥٥ 
.التعامل مع ورقة اإلجابة ٣  متوسطة ٣,٣١ 
.التخمين ٤  كبيرة ٣,٤٠ 
.مراعاة القصد لمصمم األداء ٥  متوسطة ٣,٢٥ 
.المراجعة ٦  كبيرة ٣,٧٤ 

 كبيرة ٣,٤١ المقياس ككل

 



 
 رقم

 الفقرة
  ترتيبها

 المتوسط العبارة
 الحسابي

 االنحراف
 المعياري

درجة 
 الموافقة

أعيد قراءة األسئلة للتأكد من فهمي لها أو  ١ ٢٥
عدم تركي لبعض األجزاء عند االنتهاء من 

 اإلجابة

 كبيرة ٣,٠٩ ٣,٨٥

 كبيرة ٢,١٢ ٣,٨٤ أقوم بمراجعة اإلجابة ٢ ٢٦
 قراءة السؤال من وقت ألخر أثناء أعيد ٣ ١٩

 إجابتي له
 كبيرة ١,٢٥ ٣,٧٦

أراجع بياناتي على غالف ورقة اإلجابة قبل  ٤ ٢٧
 تسليمها

 كبيرة ٢,٠٥ ٣,٤٩

 كبيرة ٣,٧٤ المتوسط العام إلستراتيجية المراجعة



 -١٥٢-

     
    

       
 

      
      

  
 

       
      

      
 

       
        

 
         

  
         

      
         

  
       

        
     
 



 -١٥٣-

 



 
 رقم

 الفقرة
  ترتيبها

 العبارة
 المتوسط
 الحسابي

 االنحراف
 المعياري

درجة 
 الموافقة

 كبيرة ١,٢٠ ٣,٩٤ أقرأ السؤال بعناية لتحديد المطلوب ١ ٦
 كبيرة ٢,٣٥ ٣,٨٢ أقرأ المعلومات بتروي لتحديد المطلوب ٢ ٢
 كبيرة ١,٣٨ ٣,٦٢ أقرأ كل األسئلة أوال ٣ ٣
 كبيرة ١,٢٨ ٣,٦٢ أرتب األسئلة طبقا لسهولتها ٤ ٤
 متوسطة ٢,٥٤ ٢,٧٦ أضع خطوطا تحت الكلمات الهامة ٥ ٧

 كبيرة ٣,٥٥ المتوسط العام إلستراتيجية التعامل مع ورقة األسئلة





 




  
 

 
 


 

 
 



 -١٥٤-

 
 




  
 


 





 

 



 
 رقم

 الفقرة
  ترتيبها

 المتوسط العبارة
 الحسابي

 االنحراف
 المعياري

درجة 
 الموافقة

أجيب على كل األسئلة حتى لو كانت  ١ ٢٣
 اختيارية

 كبيرة ١,٢٩ ٣,٦٦

ة على السؤال الذي ال أعرف أخمن اإلجاب ٢ ٢٢
 إجابته عندما تكون األسئلة إجبارية

 متوسطة ١,٢٩ ٣,٣٩

أجيب عن األسئلة التي ال أعرفها من خالل  ٣ ٢١
 معلوماتي العامة أو الخاصة في المقرر

 متوسطة ١,٣٩ ٣,٣٣

أكتب كل ما لدي من معلومات حتى لو لم  ٤ ٢٤
 تكن مطلوبة

 متوسطة ١,٤٠ ٣,٢١

عام إلستراتيجية التخمينالمتوسط ال  كبيرة ٣,٤٠ 
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 -١٥٦-

 




 

 رقم

 الفقرة

  ترتيبها

 العبارة
 المتوسط

سابيالح  

 االنحراف

 المعياري

درجة 

 الموافقة

 كبيرة ١,٢٣ ٤,٠٩ أبدأ إجابتي بالسؤال األسهل ١ ٥

 كبيرة ١,٥٦ ٣,٨٤ أهتم بتحسين خطي أثناء االمتحانات ٢ ١٤

أكتب أوال العناصر الرئيسية إلجابة كل  ٣ ١٥
 سؤال

 كبيرة ١,٢٩ ٣,٤٨

أهتم بعرض عناصر اإلجابة بأسلوب  ٤ ٢٠
 منطقي

 كبيرة ١,٧٥ ٣,٤٣

أضع خطوطا تحت العبارات الهامة التي  ٥ ١٨
 يجب أن يلتفت إليها المصحح

 متوسطة ١,٤٣ ٣,١٥

أجيب عن كل سؤال من بداية صفحة  ٦ ١٣
 جديدة

 متوسطة ١,٣٠ ٣,١٣

أنظم إجابتي وأوضح العناصر الرئيسية  ٧ ١٧
 بوضع خطوط تحتها

 متوسطة ١,٤١ ٣,٠٧

مقدمه تبين أبدأ اإلجابة  عن كل سؤال ب ٨ ١٦
 ما  سأكتبه فيما بعد

 متوسطة ١,٣١ ٢,٩٠

 متوسطة ١,٣٥ ٢,٧١ أسطر ورقة اإلجابة ٩ ١

 متوسطة ٣,٣١ المتوسط العام إلستراتيجية التعامل مع ورقة اإلجابة



 -١٥٧-





 




  
 

 
 


 

 
 

 


 




 
 

 



 -١٥٨-

 
 

 
 

 
 

  





 
 




 

 رقم

 الفقرة
  ترتيبها

 العبارة
 المتوسط
 الحسابي

 االنحراف
 المعياري

درجة 
 الموافقة

 كبيرة ١,٢٤ ٣,٥١  التي يريدها الممتحنأهتم بالمعلومات ١ ٢٨

أراعي اتجاهات أستاذ المادة في إجابتي مثل  ٢ ٣٠

االلتزام بكتابة الموجود بالكتاب فقط أو إبداء (

).رأي الشخصي أو إضافة قراءات أخرى  

 متوسطة ١,٣٣ ٣,٣٥

هل (أراعي ميول األستاذ في إجابتي مثل  ٣ ٢٩

 يفضل اإلجابة في نقاط أم المطولة

 متوسطة ١,٢٧ ٢,٩٠

 متوسطة ٣,٢٥ المتوسط العام إلستراتيجية مراعاة القصد لمصمم األداء



 -١٥٩-





 





 
 

 



 
 


 

 
 





 



 -١٦٠-

 
 


 
 رقم

 الفقرة
  ترتيبها

 المتوسط العبارة
 الحسابي

 االنحراف
 المعياري

درجة 
 الموافقة

أؤجل إجابة السؤال الذي يستغرق وقتا  ١ ١٠
 أكثر

 كبيرة ١,٣٠ ٣,٨٠

 متوسطة ١,٣٣ ٣,٣٤ أخصص وقتا للمراجعة ٢ ٩
 متوسطة ١,٢٦ ٣,٢٨ ال أسهب في كتابة سؤال سهل ٣ ١١

ن مدى التزامي بالزمن أتأكد كل فترة م ٤ ١٢
 المحدد لكل سؤال

 متوسطة ١,٣٥ ٢,٩٨

 متوسطة ١,٤٩ ٢,٦٣ أخصص زمنا مناسبا لكل سؤال ٥ ٨
 متوسطة ٣,٢١ المتوسط العام إلستراتيجية الزمن





 




 
 

 



 



 -١٦١-

  

  

 
 

 
 




 

 



 
  رقم 
 الفقرة

 ترتيبها
  

 المتوسط  العبارة
  الحسابي

 االنحراف
  المعياري

 ١,٢٣ ٤,٠٩ أبدأ إجابتي بالسؤال األسهل ١ ٥

 ١,٢٠ ٣,٩٤ أقرأ السؤال بعناية لتحديد المطلوب ٢ ٦

أعيد قراءة األسئلة للتأكد من فهمي لها أو عـدم           ٣  ٢٥
 تركي لبعض األجزاء عند االنتهاء من اإلجابة 

٣,٠٩ ٣,٨٥ 

 ١,٥٦ ٣,٨٤ ين خطي أثناء االمتحاناتأهتم بتحس ٤  ١٤

 ٢,١٢ ٣,٨٤ أقوم بمراجعة اإلجابة ٥  ٢٦

 ٢,٣٥ ٣,٨٢ أقرأ المعلومات بتروي لتحديد المطلوب ٦ ٢

 ١,٣٠ ٣,٨٠ أؤجل إجابة السؤال الذي يستغرق وقتا أكثر ٧  ١٠

 ١,٢٥ ٣,٧٦ أعيد قراءة السؤال من وقت ألخر أثناء إجابتي له ٨  ١٩

 ١,٢٩ ٣,٦٦ ل األسئلة حتى لو كانت اختيارية أجيب على ك ٩  ٢٣

 ١,٣٨ ٣,٦٢ أقرأ كل األسئلة أوال ١٠ ٣



 -١٦٢-

  رقم 
 الفقرة

 ترتيبها
  

 المتوسط  العبارة
  الحسابي

 االنحراف
  المعياري

 ١,٢٨ ٣,٦٢ أرتب األسئلة طبقا لسهولتها ١١ ٤

 ١,٢٤ ٣,٥١ أهتم بالمعلومات التي يريدها الممتحن ١٢  ٢٨

أراجع بياناتي على غالف ورقة اإلجابـة قبـل          ١٣  ٢٧
 تسليمها

٢,٠٥ ٣,٤٩ 

 ١,٢٩ ٣,٤٨  العناصر الرئيسية إلجابة كل سؤالأكتب أوال ١٤  ١٥

 ١,٧٥ ٣,٤٣ أهتم بعرض عناصر اإلجابة بأسلوب منطقي ١٥  ٢٠

أخمن اإلجابة على السؤال الذي ال أعرف إجابته         ١٦  ٢٢
 عندما تكون األسئلة إجبارية

١,٢٩ ٣,٣٩ 

أراعي اتجاهات أستاذ المادة في إجـابتي مثـل          ١٧  ٣٠
د بالكتاب فقـط أو إبـداء       االلتزام بكتابة الموجو  (

 ).رأي الشخصي أو إضافة قراءات أخرى

١,٣٣ ٣,٣٥ 

 ١,٣٣ ٣,٣٤ أخصص وقتا للمراجعة ١٨  ٩

أجيب عن األسئلة التي ال أعرفهـا مـن خـالل            ١٩  ٢١
 معلوماتي العامة أو الخاصة في المقرر

١,٣٩ ٣,٣٣ 

 ١,٢٦ ٣,٢٨ ال أسهب في كتابة سؤال سهل ٢٠  ١١

دي من معلومات حتى لو لم تكـن        اكتب كل ما ل    ٢١  ٢٤
 مطلوبة

١,٤٠ ٣,٢١ 

أضع خطوطا تحت العبارات الهامة التي يجـب         ٢٢  ١٨
 أن يلتفت إليها المصحح

١,٤٣ ٣,١٥ 

 ١,٣٠ ٣,١٣ أجيب عن كل سؤال من بداية صفحة جديدة ٢٣  ١٣

أنظم إجابتي وأوضح العناصر الرئيسية بوضـع        ٢٤  ١٧
 خطوط تحتها

١,٤١ ٣,٠٧ 

 كل فترة من مدى التزامي بالزمن المحـدد         أتأكد ٢٥  ١٢
 لكل سؤال

١,٣٥ ٢,٩٨ 

أبدأ اإلجابة  عن كل سؤال بمقدمـه تبـين مـا              ٢٦  ١٦
 سأكتبه فيما بعد

١,٣١ ٢,٩٠ 

هل يفضل  (أراعي ميول األستاذ في إجابتي مثل        ٢٧  ٢٩
 اإلجابة في نقاط أم المطولة

١,٢٧ ٢,٩٠ 



 -١٦٣-

  رقم 
 الفقرة

 ترتيبها
  

 المتوسط  العبارة
  الحسابي

 االنحراف
  المعياري

 ٢,٥٤ ٢,٧٦ أضع خطوطا تحت الكلمات الهامة  ٢٨  ٧

 ١,٣٥ ٢,٧١ أسطر ورقة اإلجابة ٢٩ ١

 ١,٤٩ ٢,٦٣ أخصص زمنا مناسبا لكل سؤال ٣٠  ٨

 ٣,٠٤ المتوسط العام للمقياس
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 -١٦٧-

 
  

  α      
 

 
  المتغير  الحكمة االختبارية  مقياس القلق

  التفرطح  اإللتواء  التفرطح  اإللتواء
  ١,٠٩٦  ٠,١٩٣-  ١,٤٣٥  ٠,٥٠٨  األول
  ٣,٢٣  ٠,٨٣١  ٠,٣٣١-  ٠,٠٣٩  الثاني

  الصف

  ١,٥٦  ٠,٣٠٤  ٠,١٧٥-  ٠,٢٠٠-  الثالث
  القسم  ٢,٢٣  ٠,٥٤٧  ٠,٣٦٣-  ٠,١٠٦  علوم طبيعية
  ٣,١٩١  ٠,٧٦٥  ٠,٠٣٤  ٠,٢٧٩-  علوم شرعية

        
 




 
معامل االرتباط  

بالبعد 
لفسيولوجيا  

معامل االرتباط 
األفكار ببعد 

 الطارئة

معامل االرتباط 
أهمية ببعد 

 االختبار
**٠,٢٣٢- إستراتيجية الزمن  -٠,١٨٩**  -٠,٢٤٠**  

*٠,١٠٣- إستراتيجية التعامل مع ورقة األسئلة  -٠,١٠٠*  -٠,١٨٦**  
**٠,٢١٤- إستراتيجية التعامل مع ورقة اإلجابة  -٠,٢٣٠**  -٠,٢٦٦**  

تيجية التخمينإسترا  -٠,١٩٢**  -٠,١٤٧**  ٠,٠٢٠٣**  
**٠,١١٥- إستراتيجية مراعاة القصد  -٠,١٢٢**  -٠,١٤٩**  

**٠,١١١- إستراتيجية المراجعة  -٠,١٠٥*  -٠,١١٠**  



 -١٦٨-

 

           
 


 

 α


 
        

 



α=
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 α      

 


          

 
 


 

 

  قيمة ت  درجات الحرية  المتوسط  التخصص  البعد
المظاهر   ٢٢,٢٩  ١٧٣=القسم العلمي ن

  ٢٣,٢٢  ١٧٥=القسم الشرعي ن  الفسيولوجية
١,١٠٨-  ٣٤٦  

  ألفكار الطارئةا  ٣٦,٩٠  ١٧٣=القسم العلمي ن
  ٣٧,٢٠  ١٧٥=القسم الشرعي ن

٣٥٥.-  ٣٤٤  

  أهمية االختبار  ٣٦,٠٦  ١٧٣=القسم العلمي ن
  ٣٦,٠٣  ١٧٥=القسم الشرعي ن

٠,٠٤٤-  ٣٤٦  

  المقياس ككل  ٩٦,٨٠  ١٧٣=القسم العلمي ن
  ٩٧,٤٦  ١٧٥=القسم الشرعي ن

٠,٣١٨-  ٣٤٤  



 -١٧٠-

 

 

 
 α


 

 

    


 α


 

 

 


 

 


 

 


 



 -١٧١-

 α


 








 

 


 α

 




 
 



 -١٧٢-


 

 
     

     الزمن
  

   

   ة التعامل مع ورق
  األسئلة  

  

   التعامل مع ورقة 
  اإلجابة  

   

     التخمين
  

  

   مراعاة القصد 
  األداءلمصمم   

  

     المراجعة
  

  

    
  ١٠٠,٩٠  ١٧٥=القسم الشرعي ن

  

 
 


 α


 



 -١٧٣-

 

  


 α


 

 
 


 

 


 
 


 

 


 
 


 



 -١٧٤-

 


 


 α

 





 

 


 α

 


(ANOVA) 



 -١٧٥-


 

مجموع  مصدر التباين  األبعاد
 المربعات

درجة 
 الحرية

متوسط 
 المربعات

  قيمة
 )ف ( 

مستوى 
 الداللة

 ٢٤٩,٥٠٥ ٢ ٤٩٩,٠١ بين المجموعات

داخل 
 المجموعات

٦١٢ ٣٥٥٤٥,١٤ 

  البعد األول

 ٦١٤ ٣٦٠٤٤,١٥ المجموع

٥٨,١٧٥ 

٠,٠١٤ ٤,٢٩  
 دال

 ١٢٢,٩٠ ٢  ٢٤٥,٨٠ بين المجموعات

داخل 
 المجموعات

٦١٢  ٤٤٧٣٩,١٨ 

  البعد الثاني

 ٦١٤  ٤٤٩٨٤,٩٧ المجموع

٧٣,٤٦ 
١,٦٧  

٠,١٨٩  

  غير دالة

 ١٢٩,٤٣ ٢  ٢٥٨,٨٥ بين المجموعات

داخل 
 المجموعات

٦١٢  ٤٤١٨٤,٢٣ 

  البعد الثالث

 ٦١٤  ٤٤٤٤٣,٠٨ المجموع

٧٢,٣٢ 
١,٧٩  

٠,١٦٨  

  غير دالة

 ١٠٧٧,٣٥ ٢  ٢١٥٤,٦٩ بين المجموعات

داخل 
 المجموعات

٦١٢  ٢٨٠٣٨٥,٤٥ 

الدرجة 
الكلية 
  للمقياس

 ٦١٤  ٢٨٢٥٤٠,١٤ المجموع

٤٦١,١٦ 
٢,٣٤  

٠,٠٩٨  

  غير دالة




  
 



 -١٧٦-

 
     

     
     
     

 









 
 

 



 
 

 
 

 


 α
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(ANOVA) 

  
 

مجموع  مصدر التباين االستراتيجيات
 المربعات

درجة 
 الحرية

متوسط 
 المربعات

 قيمة
)ف (   

مستوى 
 الداللة

بين 
 المجموعات

٢٥,٧٩ ٢ ٥١,٥٨ 

داخل 
 المجموعات

٦١٢ ١٠١٧٦,٥٦ 

اإلستراتيجية 
 األولى

 ٦١٤ ١٠٢٢٨,١٤ المجموع

١٦,٦٦ 

٠,٢١٣ ١,٥٥ 
 غير دالة

بين 
 المجموعات

٢,١٤ ٢ ٤,٢٨ 

داخل 
 المجموعات

٦١٢ ١٤٩٣٢,٩٤ 

اإلستراتيجية 
 الثانية

 ٦١٤ ١٤٩٣٧,٢٣ المجموع

٠,٩١٦ ٠,٠٨٧ ٢٤,٤٨ 
 غير دالة
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مجموع  مصدر التباين االستراتيجيات
 المربعات

درجة 
 الحرية

متوسط 
 المربعات

 قيمة
)ف (   

مستوى 
 الداللة

بين 
 المجموعات

٦٦,٩٧ ٢ ١٣٣,٩٣ 

داخل 
 المجموعات

٦١٢ ٢٥٤٩٣,٦٤ 

اإلستراتيجية 
 الثالثة

 ٦١٤ ٢٥٦٢٧,٥٧ المجموع

٠,٢٠٢ ١,٦١ ٤١,٧٢ 
 غير دالة

بين 
 المجموعات

٣٥,٢٤ ٢ ٧٠,٤٨ 

داخل 
 المجموعات

٦١٢ ٧٨٨٧,٣٥ 

اإلستراتيجية 
 الرابعة

 ٦١٤ ٧٩٥٧,٨٣ المجموع

٢,٧٣ ١٢,٩١ 
٠,٠٦٦ 

غير 
 دالة

بين 
 المجموعات

٢٦,٤٢ ٢ ٥٢,٨٥ 

داخل 
 المجموعات

٦١٢ ٣٤٥٩,٩١ 

اإلستراتيجية 
 الخامسة

 ٦١٤ ٣٥١٢,٧٦ المجموع

٠,٠١ ٤,٦٧ ٥,٦٦ 
 دالة

بين 
 المجموعات

١٩,٢٣ ٢ ٣٨,٤٦ 

داخل 
 المجموعات

٦١٢ ١٦٤٧٠,٧٧ 

اإلستراتيجية 
 السادسة

 ٦١٤ ١٦٥٠٩,٢٣ المجموع

٠,٧١٣ ٢٦,٩٦ 
٠,٤٩٠ 

غير 
 دالة

 ١٢٠,٧٣ ٢ ٢٤١,٤٥ 
 ٦١٢ ١٩٣٧٠٣,٦٣ 

الدرجة الكلية 
 لإلستبيان

 ٦١٤ ١٩٣٩٤٥,٠٨ 
٠,٣٨٠ ٣١٧,٥٥ 

٠,٦٨٤ 
غير 
 دالة
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 الحكم على العبارة الوضوح

 العبارة م

حة
اض

 و

غير  حة
اض

 و

سبة
منا

 

ذف
 تح

عدل
 التعديل المقترح ت

ــعر   ١ ــار أش ــاء االختب أثن
  باالنزعاج

  
   

أشعر باالنزعـاج أثنـاء     
 االختبار

خالل االختبار أقلق لدرجة      ٢
  أنني أنسى المعلومات

  
   

أقلق خالل االختبار لدرجة    
 أنني أنسى المعلومات

ضيق وقت االختبار يجعل       ٣
  درجتي أسوأ من االخرين

  
   

يجعل ضيق وقت االختبار    
 درجتي أسوأ من االخرين

ال أستطيع التفكيـر جيـداً        ٤
  أثناء االختبار

  
    

 أهتم باالختبارات أكثر من      ٥
  .غيري

  
    

٦  
أشعر باالرتبـاك عنـدما     
ينظر األستاذ لـي أثنـاء      

  . االختبار

  

    

عدم التفكير فـي اإلجابـة        ٧
 جيداً يؤثر على نتيجتي

  

   
ـ    ي عـدم   يؤثر على نتيجت

 التفكير في اإلجابة جيداً

ــاء     ٨ ــراً أثن ــك كثي أرتب
  االختبارات

  
    

خالل االختبارات أفكر  في       ٩
  النتائج المترتبة على الفشل

  

   

أفكر خالل االختبـارات     
في النتائج المترتبة علـى     

 الفشل

١٠ 
أقلق في االختبار حتى لـو      

 كنت مستعداً جيداً

  

    

١١ 
مشاعري أثنـاء االختبـار     

 تؤثر على نتائجي

  

   
ــائجي   ــى نت ــؤثر عل ت

 مشاعري أثناء االختبار

١٢ 
أشعر بالثقة واالرتياح أثناء    

 االختبار
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 الحكم على العبارة الوضوح

 العبارة م
حة

اض
و

حة 
اض

ر و
غي

 

سبة
منا

ذف 
تح

 

عدل
ت

  

 التعديل المقترح

١  
أنا اتطلع بكل شـوق     

  إلى االختبارات

١٠٠% 

 ٨٠   %٢٠%  
اتطلع بكل شـوق إلـى      

 االختبارات

٢  

أنا أنزعج وأغـضب    
ــي   ــر ف ــدما أفك عن

  االختبارات 

١٠٠% 

 ٦٠ %٢٠  %٢٠%  
أنزعج وأغضب عنـدما    

 أفكر في االختبارات

٣  
االنتظار لدخول غرفة   
  االختبار من يزيد قلقي

١٠٠% 

 ٦٠   %٤٠%  
يزيد قلقي من االنتظـار     

 لدخول غرفة االختبار

٤  

ــا زادت ــة كلم  أهمي
االختبار كلما عملـت    

  أسوأ في االختبار

١٠٠% 

 ٢٠  %٨٠%    

٥  
أنا أهتم معظم الوقـت     

  من أجل االختبار

١٠٠% 

 ٨٠   %٢٠%  
أهتم معظم الوقت من أجل   

 االختبار

٦  
أنــزعج كثيــراً مــن 
ــار  ــذاكرة لالختب الم

  النهائي

١٠٠% 

    ١٠٠%  
أنــزعج مــن المــذاكرة 

 لالختبار النهائي
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 الحكم على العبارة الوضوح

 العبارة م

حة
اض

و
حة 

اض
ر و

غي
 

سبة
منا

ذف 
تح

 

عدل
ت

  

 التعديل المقترح

٧  
ار فيما  بعد االختب .أفكر

  .بعد االختبار

١٠٠% 

 ٢٠ %٢٠  %٦٠%   

٨  
ــوم  ــاء الن ــم أثن أحل

  .باالختبار

١٠٠% 

 ١٠٠%      

٩  
االختبارات بالنسبة لي   

  .نجاح أو فشل

١٠٠% 

 ١٠٠%      

١٠ 
ــدا  ــتعد جي ــا أس كلم
لالختبار كلمـا ازددت    

  .ارتباكا

١٠٠% 

 ٢٠   %٨٠%   

١١ 
أهتم ألي نـوع مـن      

 االختبارات

١٠٠% 

 ٢٠ %٢٠  %٦٠%   

١٢ 
قبل االختبارات المهمة   
أتعرض الرتباك فـي    

  المعدة

١٠٠% 

 ٨٠   %٢٠%  

أتعــرض الرتبــاك فــي 
المعدة قبـل االختبـارات     

 المهمة
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  الحكم على العبارة الوضوح
  العبارة  م

حة
اض

و
 

ير 
غ

حة
اض

و
سبة 

منا
 

ذف
تح

 

عدل
ت

 

 التعديل المقترح

عندما أنتهي من االختبار أشعر       ١
  بالتعب الشديد

١٠٠% 

 ٨٠   %٢٠%  
 عندما  أشعر بالتعب الشديد  

 أنتهي من االختبار

من السهل إزعاجي  وإعـاقتي        ٢
  باألصوات أثناء االختبار

١٠٠% 
 ١٠٠%      

   %٢٠   %٨٠  %١٠٠  ال أستطيع النوم ليلة االختبار  ٣

أثناء االختبار تزيـد نبـضات        ٤
  قلبي

١٠٠% 

    ١٠٠%  
تزيد نبضات قلبـي أثنـاء      

 االختبار

ــداي   ٥ ــدأ ي ــار تب ــل االختب قب
  باالرتعاش  

١٠٠% 

 ٨٠   %٢٠%  
تبدأ يداي باالرتعاش  قبـل      

 االختبار

يتصبب العـرق منـي خـالل         ٦
  االختبارات

١٠٠% 
 ١٠٠%      

    %٢٠  %٨٠  %١٠٠  أشعر بالكآبة بعد االختبارات   ٧

   %٢٠ %٢٠  %٦٠  %١٠٠ أتقيأ قبل االختبار ٨
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 الحكم على العبارة الوضوح

 العبارة م

حة
اض

و
حة 

اض
ر و

غي
 

سبة
منا

ذف 
تح

 

عدل
ت

  
 عديل المقترحالت

١  
أخصص زمناً مناسباً 

  لكل سؤال

١٠٠% 

 ١٠٠%    

  أخصص وقتاً للمراجعة  ٢
١٠٠% 

 ١٠٠%    

٣  
السؤال الذي يستغرق 
  وقتاً أكثر ُأؤجل إجابته

١٠٠% 

 ٨٠  %٢٠% 
ُأؤجل إجابة السؤال الذي    

 يستغرق وقتاً أكثر

٤  
ؤال ال أسهب في كتابة س

  سهل

١٠٠% 

 ٢٠ %٨٠%   

٥  

أتأكد كل فترة من مدى 
التزامي بالزمن المحدد 

  لكل سؤال

١٠٠% 

 ١٠٠%    
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  الحكم على العبارة الوضوح
 العبارة م

حة
اض

و
حة 

اض
ر و

غي
 

سبة
منا

ذف 
تح

 

عدل
ت

 
 التعديل المقترح

١  

األسئلة التي ال أعرف 
إجابتها أجيب عنها من 
خالل معلوماتي العامة 
  أو الخاصة في المقرر

١٠٠% 

 ٦٠ %٢٠ %٢٠% 

أجيب عن األسئلة التي ال 
أعرف إجابتها من خالل 

معلوماتي العامة أو 
 الخاصة في المقرر

٢  

السؤال الذي ال أعرف 
إجابته أخمن اإلجابة 

عليه عندما تكون 
  األسئلة إجبارية

١٠٠% 

 ٨٠  %٢٠% 

أخمن اإلجابة على السؤال 
الذي ال أعرف إجابته 

عندما تكون األسئلة 
 إجبارية

٣  
جيب على كل األسئلة أ

  حتى لوكانت إختيارية

١٠٠% 

 ١٠٠%    

٤  
اكتب كل ما لدي من 
معلومات حتى لو لم 

  تكن مطلوبة

١٠٠% 

 ١٠٠%    

          
         





 



 -٢٣٨-

.  
 

 الحكم على العبارة الوضوح

  العبارة م

حة
اض

و
حة 

اض
ر و

غي
 

سبة
منا

ذف 
تح

 

عدل
ت

  
 التعديل المقترح

  أسطر ورقة اإلجابة  ١
١٠٠% 

 ٢٠ %٨٠%   

٢  
سؤال أبدأ إجابتي بال

  السهل
١٠٠% 

 ١٠٠%    

٣  
أجيب عن كل سؤال من 

  بداية صفحة جديدة
١٠٠% 

 ١٠٠%    

٤  
أهتم بتحسين خطي أثناء 

  االمتحانات
١٠٠% 

 ٢٠  %٨٠%  

٥  
أكتب أوالً العناصر 
الرئيسية إلجابة كل 

  سؤال

١٠٠% 

 ١٠٠%    

٦  
أبدا اإلجابة عن كل 

سؤال بمقدمة  تبين ما 
  سأكتبه فيما بعد

١٠٠% 

 ٢٠ %٢٠ %٦٠%  

٧  
أنظم إجابتي وأوضح 

العناصر الرئيسية 
 بوضع خطوط تحتها

١٠٠% 

 ٢٠  %٨٠%  

٨ 

العبارات الهامة التي 
يجب أن يلتفت إليها 

المصحح أضع خطوطاً 
  تحتها

١٠٠% 

 ٨٠  %٢٠% 

أضع خطوطاً تحت 
العبارات الهامة التي يجب 

 أن يلتفت إليها المصحح

أهتم بعرض عناصر  ٩
  لوب منطقياإلجابة بأس

١٠٠% 
 ٢٠ %٨٠%   

          



 -٢٣٩-

     





 
 

 
 الحكم على العبارة الوضوح

  العبارة م

حة
اض

و
حة 

اض
ر و

غي
 

سبة
منا

ذف 
تح

 

عدل
ت

  

 التعديل المقترح

١  
 أقرأ المعلومات بتروي   

  لتحديد المطلوب
١٠٠% 

 ٢٠ %٢٠ %٦٠%  

  كل األسئلة أقرأها أوالً  ٢
١٠٠% 

 أقرأ كل األسئلة أوالً %٨٠  %٢٠ 

٣  
 أرتب األسـئلة طبقـاً     

  لسهولتها 
١٠٠% 

 ٢٠  %٨٠%  

٤  
 لتحديد المطلوب أقـرأ    

  السؤال بعناية

١٠٠% 

 ٨٠  %٢٠% 
أقرأ السؤال بعناية لتحديد 

 المطلوب

٥  
 أضع خطوطـاً تحـت     
الكلمات الهامة في كـل     

  سؤال

١٠٠% 

 ١٠٠%    


      


          



 -٢٤٠-


 

 
 

 الحكم على العبارة الوضوح

 العبارة م

حة
اض

و
حة 

اض
ر و

غي
 

سبة
منا

 

ذف
تح

 

عدل
ت

  

 التعديل المقترح

١  

ال مـن   أعيد قراءة السؤ  
وقت ألخر أثناء إجابتي    

  له

١٠٠% 

 ٢٠ %٨٠%   

٢  

أعيد قراءة األسئلة للتأكد    
من فهمي لها أو عـدم      
تركي لبعض األجـزاء    

  عند االنتهاء من اإلجابة

١٠٠% 

 ٢٠  %٨٠%  

  أقوم بمراجعة اإلجابة  ٣
١٠٠% 

 ١٠٠%    

٤  
أراجع بيانـاتي علـى     
غالف ورقة اإلجابة قبل    

  تسليمها

١٠٠% 

 ٢٠ %٢٠ %٦٠%  





  



 -٢٤١-

  
 

 الحكم على العبارة الوضوح
 العبارة م

حة
اض

 و

حة
اض

ر و
 غي

سبة
منا

 

ذف
 تح

عدل
 التعديل المقترح ت

١ 
 المعلومات التي يريـدها    

 تم بهاالممتحن أه

١٠٠%  

 ٢٠%   ٨٠%  
أهتم بالمعلومات التي 

 يريدها الممتحن

٢ 

 أراعي ميول أستاذ المادة    

هـل  ( في إجـابتي مثـل      

يفضل اإلجابة في نقاط  أم      

 )اإلجابة المطولة 

١٠٠%  

 ٨٠%  ٢٠%    

٣ 

ـ   ات أسـتاذ    أراعي اتجاه
المادة فـي إجـابتي مثـل       

االلتزام بكتابة الموجـود    (
ائي بالكتاب فقط أو إبداء ر    

الشخــصي أو إضــافة  
 )قراءات أخرى 

١٠٠%  

 ١٠٠%     


     





 


