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 تعليمات و إرشادات امتحانية هامة

 

عتمدت الوزارة في امتحانات الفصل الثاني على نمط االختيار من متعدد في جميع الفصول الدراسية من األول ا
نافذتنا اليوم عليها لنقدم تبعض النصاي  و اإلررادات لتبناتنا و أتبناينا تبتدايي حتى الثاني عرر و للل المواد  و سنفت  اال

% من العالمة لهذا النوع من األسيلة و ال 80الطالب و أولياء أمورهم اللرام خصوصاً أن الوزارة قررت أن يلون 
 .% التباقية لألسيلة المقالية 20

 
تباع النهج العلمي في قراءة السؤال و فهمه و اتخاذ القرار تبدايةً األصل في التعامل مع هذا النوع من األسيلة هو ات

تباختيار اإلجاتبة الصحيحة متباررةً و تبثقة تبناًء على ما تعلم الطالب و تدرب عليه تبغض النظر عن االختيارات مهما 
 .. ختياراتعددها و من دون أن ترتبله هذه اال لان

 
 نصاي  للتعامل مع امتحانات االختيار من متعدد

 
اإلجاتبات المعطاة لك أوالً و اقرأ السؤال أوالً ثم أوجد اإلجاتبة تبنفسك أو حاول تذلرها، وإذا لانت  اخف    1

تحتاج إلى حل فقم تبحلها والتوصل لإلجاتبة النهايية قتبل النظر إلى اإلجاتبات المعطاة، ثم قم تبمقارنة ما 
 .توصلت له مع اإلجاتبات المطروحة

 ،و ال تلجأ إلى اختيار التخمين ، و ال تتبالغ في التدقيق حتى ال تفسد اإلجاتبة ال تقرأ في األسيلة ألثر من الالزم  2
.. 

 .. ضع خطوطاً تحت الللمات الهامة في السؤال  3
 .. إذا تراتبه خياران فرتبما ال تلون اإلجاتبة منهما  4
 .. إذا تضاد خياران فأحدهما هو الصحي   5
 .. اتتبع انطتباعك األول ما لم تلن متألداً من أنه خطأ  6
ل ) أي من االختيارات التالية تنتبه لصياغة السؤال فيما إذا لان فيه نفي أو للمات أخرى تتبعدك عن اإلجاتبة مث  7

 س    (لي
إذا احتوت ) دايما ، لل ، أتبدا ، ال (   و أحيانا تلون اإلجاتبة صحيحة إذا لان  خطأعادة ما تلون اإلجاتبة   8

 ..( فيها للمات مثل ) تبعض ، محتمل ، أحيانا
 .. و استتبعدها الخطأإذا لم تلن تعرف اإلجاتبات الصحيحة فاتبحث عن اإلجاتبات   9
 ..  تستتبعد إجاتبة إال إذا لنت متألدا من معنى لل للمةال  10
اقرأ اإلجاتبات للها تبدقة فقد يلون واضع االمتحان قد تعمد أن يضع إجاتبات قريتبة من الصواب ، أو تتبدو   11

 ..أن تفلر في االختيارات األخرى منطقية و صحيحة لي يخدعك فتختارها قتبل
إذا لان مطلوتبا قراءة قطعة طويلة و اإلجاتبة على األسيلة ، فاقرأ األسيلة أوالً ، فهذا سوف يدلك عما تتبحث   12

عنه و يؤثر على طريقة قراءتك للقطعة ، و إذا سيلت عن التواريخ ، فضع دواير حول لل التواريخ في 
الحقايق و ليس عن استنتاجات فهذا يغير أسلوب قراءتك للقطعة ، حاول أن القطعة ، فإذا لنت تتبحث عن 

 .. تجيب على األسيلة قتبل القراءة ، فإذا لانت إجاتباتك إحدى الخيارات فأهال تبها
غالتبا ما تلون اإلجاتبة األطول و األلثر تعقيداً هي الصحيحة ، ألن واضع االمتحان اضطر إلى أن يضيف   13

 .. اإلجاتبة لاملة و ال لتبس فيها تعتبيرات وصفية ليجعل
% من خطأ إجاتبتك الساتبقة  هناك تبعض 100عندما تراجع حلك، ال تغير إجاتبتك إال إذا لنت متألداً   14

الدراسات وجدت أن أغلتبية الطالب الذين يغيرون إجاتباتهم، في أوقات لثيرة يغيرون من إجاتبة صحيحة إلى 
 .خاطية

 ثق تبنفسك و تبقدراتك  11


