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الملخص:
تستهدف الدراسة التعرف إىل مستوى معرفة معلمي ثانوييت املكال النموذجية مبحافظة حضرموت
الساحل مبهارات بناء االختبارات التحصيلية وفق جدول املواصفات ،وكذلك التعرف إىل الفروق يف
وت استخدام املنهج الوصفي
تبعا ملتغري (التخصص ،اخلربة ،اجلنس(؛ م
مستوى املعرفة بني حماور الدراسة ً
االستكشايف .ولتحقيق أهداف الدراسة ت استخدام االستبانة أدا ًة للدراسة مكونة من ) (35فقرة ،موزعة
على احملاور الثالثة اآلتية) :الغرض من االختبار ،األهداف التعليمية ،الوزن النسيب( ،وذلك بعد التأكد من
معلما ومعلمة ،من معلمي ثانوييت املكال النموذجية
صدقها وثباهتا ،وبلغ عدد أفراد جمتمع الدراسة )ً (48
مبحافظة حضرموت الساحل ،وتوصلت الدراسة إىل النتائج اآلتية :أن مستوى معرفة معلمي ثانوييت املكال
النموذجية مبهارات بناء االختبارات التحصيلية وفق جدول املواصفات عالية يف مجيع حماور أداة الدراسة
الثالثة ( ،الوزن النسيب ،األهداف التعليمية ملوضوع املادة الدراسية ،الغرض من االختبار) على التوايل،
كما مل تظهر فروق ذات داللة إحصائية تعزى ملتغريات (التخصص ،واخلربة ،واجلنس).
الكلمات المفتاحية :بناء االختبارات التحصيلية ،جدول املواصفات ،الثانوية النموذجية.
The level of Secondary School Teachers’ Knowledge of the Skills of Constructing
Achievement Tests According to the Specification Table
(An Exploratory Study at Mukalla Model High Schools
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Abstract:
The study aimed to identify the level of knowledge of model secondary school teachers
in the skills of constructing achievement tests according to a specification table ، and to
identify the differences in the level of knowledge between the axes of the study
according to the variable (specialization، experience، gender ) in Hadhramout
Governorate- coast. The descriptive method was used to achieve the objectives of the
study، a questionnaire was used after verifying its validity and reliability، consisting of
(35) items distributed on the three axes (the purpose of the test، the educational
objectives، the relative weight). The study population was (48) male and female
teachers of the model secondary school in Hadhramout Governorate (Coast). The study

reached the following results: The level of knowledge of model secondary school
teachers in the skills of building achievement tests according to the specification table is
high in all three axes of the study tool، (determining the relative weight، determining the
educational objectives of the subject of the study، determining the purpose of the test)
respectively. There were no statistically significant differences due to the study
variables: (specialization، experience، gender).
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