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 :يجت أٌ يشاػي في ٔسقخ األسئهخ انُقبط انزبنيخنزطبثق يزطهجبد انجٕدح؛ 

 :(الفورمبت القبلت )من حيث  أ.

سى يٍ  2سى يٍ أػهي ٔ أسفم ؛  1.5إلاير )ثٕٓايش:  14. يكزٕثخ ػهي انكًجيٕرش. ٔ ركزت ثفُظ 1

 .مطبوعة طباعة جيدةانيًيٍ ٔ انشًبل( ٔ 

؛ ٔ **ٔ شؼجزٓى *الطالة انًبدح؛ ٔ . رصذّس ثبسى انجبيؼخ ٔ انكهيخ ٔ انقسى انًسئٕل ػٍ ايزحب2ٌ

إسى انًقشس ٔ سقًّ انكٕدي؛ ربسيخ اإليزحبٌ؛ ٔ دسجزّ انكهيخ؛ ٔ انفصم انذساسي نإليزحبٌ. ٔ صيٍ 

 اإليزحبٌ )كًب ْٕ يجيٍ أػالِ(.

واضحة ومفهومة ال تحتاج إلى سؤال األستاذ بين الحين بصورة ألسئلة . يجب أن تصاغ ا2
 كثشح أسئهخ انطالة دالنخ ػهي ػذو ٔضٕح صيبغخ انسؤال.إر أٌ  ؛ٌداخم نجبٌ اإليزحب واآلخر

. إرا كبَذ ٔسقخ األسئهخ رشًم يقشسيٍ يفضم ديجًٓب يغ ثؼض ثبنزٕاني في َفس انٕسقخ ثحيث 3

رشاػي انًحبفظخ ػهي انزسهسم األسئهخ. ٔ إرا صادد ٔسقخ األسئهخ ػهي أكثش يٍ ٔسقخ يجت كزبثخ 

 يهحٕظخ ٔاضحخ رذل ػهي رنك.

 .التخلفثطالة  ص( إرا كبٌ اإليزحبٌ خبEXAMINATION( قجم كهًخ )RESIT. رضبف كهًخ )3

 .كًب ْٕ يجيٍ ثبنًُٕرج انًشفق . رزيم ٔسقخ األسئهخ ثأسًبء انسبدح أػضبء نجُخ انًًزحُي4ٍ

 :نوعية األسئلة و توزيع الدرجبت في ورقة األسئلة من حيث ة.

ذسجخ انكهيخ نإليزحبٌ في أٔل انٕسقخ؛ ٔ كزنك دسجخ كم . يجت أٌ رشًم ٔسقخ األسئهخ ػهي ان1

سؤال ثجبَت سأس انسؤال ؛ ٔ إرا كبٌ انسؤال يقسى إني ػُبصش رٕضغ دسجخ انسؤال انكهيخ ثجبَت 

 سأس انسؤال ٔ ثجبَت كم ػُصش انذسجخ انخبصخ ثّ.

: انًٓبسد انًحزهفخ  أٌ رقيس )أي انًقشس ٔ رقيس كم األْذاف انزؼهيًيخيؼظى ثجت أٌ رغطي األسئهخ  .2

 . أي يجت أٌ يكٌٕ نكم سؤال ْذفب رؼهيًيب يقيسّ.(طجقب نزٕصيف انًقشس - انًؼشفخ انفٓى ٔ انًٓبساد انزُْيخ

 . يجت انزُٕع في إَٔاع األسئهخ ثيٍ يقبنيخ ٔ اإلخزيبس يزؼذد ٔ أسئهخ انصٕاة ٔ انخطأ.3

ي يظشٔف يُفصم ٔ يغهق؛ يكزٕة ( فAnswer Model)نإلجبثخ . يشفق يغ ٔسقخ األسئهخ ًَٕرج 

 أ( انًجيُخ أػالِ.2ػهيّ انجبَبد انًُصٕص ػهيٓب في ثُذ )

 *يقسى انطالة ػهي انسُٕاد ثبنزسًيخ انزبنيخ:

Freshmen طالب السنة األولي .1  

Sophomores طالب السنة الثانية .2  

 Juniors طالب السنة الثالثة .3

 Seniors طالب السنة الرابعة .4

 


