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 القٌاس

: ٌعرف القٌاس بؤنه: العملٌة التً ٌتم بواسطتها التعبٌر عن اوالً: تعرٌف القٌاس

 االشٌاء والحوادث بؤعداد بحسب قواعد محددة.

والشك فً اننا نسعى الى القٌاس ونستخدمه من حٌن ألخر لغرض الحصول على    

ٌات التً علٌها االفراد فً العدٌد من االختبارات،     بٌانات تشٌر الى حقٌقة المستو

) كاالختبارات البدنٌة او الحركٌة او الوظٌفٌة او المهارٌة او النفسٌة او العقلٌة(، 

من مقدار لهذه الصفات او السمات كحصٌلة لنمو تلك  فهً تشٌر الى ما ٌملكه الفرد

الصفات او السمات، وٌعبر عن ذلك رقمٌاً، كما ٌمكن استخدام تلك الفات او السمات 

نا القول ان نة صفة الوزن لدى سالم وزٌد، ٌمكنلغرض المقارنة، مثال ذلك عند مقار

 ) زٌد( اكثر وزناً من ) سالم( او اقل منه.

ان ٌكون مباشر، مثال ذلك عند قٌاس صفة الطول ان القٌاس ٌمكن وكثٌراً ما نجد 

نستخدم وحدة قٌاس الطول وهً السنتمترات، كما ٌمكن ان ٌكون غٌر مباشر مثال 

ذلك عند قٌاس مقدار النمو البدنً والحركً لدى العبً كرة القدم، وهذا ال ٌمكن 

كً واالنجاز البدنً، قٌاسه اال بطرٌقة غٌر مباشرة، وذلك من خالل االداء الحر

فالقٌاس المباشر ادق وابسط من القٌاس غٌر المباشر الن القٌاس المباشر ٌعتمد على 

 االجهزة القٌاسٌة وٌستخدمها مباشرًة.

كما ٌمكن القول ان افراد المجتمع متماٌزون بفروق فردٌة فً جمٌع الصفات او 

هً ظاهرة عامة ٌمكن السمات التً ٌتمتعون بها، وأن ظاهرة القروقات الفردٌة 

) السن، الجنس، نوع السمة او الصفة المراد تصنٌفها وفقاً لمتغٌرات عدة منها 

 وٌمكن قٌاس الفروق الفردٌة من خالل األتً: قٌاسها(

فرد نفسه ) بعضها ونجدها عند مقارنة خصائص الالفروق فً ذات الفرد:  -1

او توجٌهه نحو  ببعض( لتؤشٌر نقاط القوة والضعف فٌه بغٌة تعدٌل سلوكه

 النشاط االفضل والمناسب لقدراته.

ونقصد به الفروق واالختالف الموجود بٌن االفراد  الفروق بٌن االفراد: -2

الموجودٌن فً نفس البٌئة، اي قٌاس السمات او الصفات البدنٌة والحركٌة 

والمهارٌة وغٌرها لفرد ما لتؤشٌر مكانة الفرد او موقعه بالنسبة لبقٌة االفراد 

 .لذٌن هم فً نفس العمر ونفس الجنس ونفس البٌئةا

هناك الكثٌر من االجناس والجماعات ذات الفروق بٌن الجماعات الرٌاضٌة:  -3

عن غٌرها من الجماعات االخرى بصفة او  الصفات او الخصائص المتمٌزة

سمة معٌنة، مثالً الفرق بٌن البنٌن والبنات فً صفة القوة العضلٌة واللٌاقة 

 البدنٌة.

ال ٌمكن الحكم على نتائج القٌاس ألي من الصفات أو السمات لفرد ما بؤنها و

مطلقة، بل هً نسبٌة بالنسبة لالخرٌن، فما حصل علٌه ) احمد( فً قٌاس 



 

صفة الطول مثالً ال ٌعنً لنا شٌئاً ما لم نقارنه مع اطوال جماعته التً ٌنتمً 

 ا:الٌها، والمقارنة ٌمكن ان تكون بؤشكال متعددة منه

مقارنة صفة معٌنة لشخص ما بغٌرها من الصفات المشابهة لها بالعمر  -1

 نفسه والمرحلة الدراسٌة وٌمكن بنفس التخصص.

مقارنة صفة بدنٌة لشخص ما بجداول ومعاٌٌر مشتقة من ذات الصفة  -2

ألقرانه مثال ذلك ) طول طالب فً كلٌة التربٌة المرحلة االولى مع 

 جمٌع طالب المرحلة الدراسٌة ذاتها(. جداول معٌارٌة لصفة الطول عند

او مقارنة صفة معٌنة لشخص ما بما كانت علٌه قبل فترة من الزمن  -3

 بعدها بفترة معٌنة.

 

 ثانٌاً: مستوٌات القٌاس.

وهو تصنٌف األشٌاء الى مجموعات  : مستوى القٌاس االسمً:اوالً 

متماٌزة، ذات خصائص مشتركة ٌعطً لكل مجموعة رمزاً خاصاً بها 

لٌدل علٌها وٌمٌزها عن غٌرها من المجموعات االخرى، وان القٌاس 

االسمً ٌعد من ابسط مستوٌات القٌاس من ناحٌة، ومن ناحٌة اخرى فان 

خصائص مشتركة بها،  االفراد كافة او الوحدات المنتمٌة الى فئة لها

وان االرقام التً تعطى مثال ذلك ) مجموعة الذكور ومجموعة االناث( 

فً هذا النوع من القٌاس ال قٌمة لها وانما هدفها فقط التعرٌف بالمجموعة 

وتمٌزها عن غٌرها من المجموعات، وان االختالف على المجموعات 

ت الحسابٌة االربعة هو اختالف بالنوع ولٌس بالدرجة، وال معنى للعملٌا

)الجمع، الطرح، الضرب، القسمة( فً هذا النوع من القٌاس، وان العملٌة 

ة هً العد، اي دة التً ٌمكن تطبٌقها على المقاٌٌس االسمٌالحسابٌة الوحٌ

 مجرد عد االفراد او المجموعات فً كل صفة.

: هو عبارة عن تصنٌف األشٌاء فً ثانٌاً: مستوى القٌاس الرتبً

ة متماٌزة وفق نظام معٌن، قد ٌكون تنازلٌاً أو تصاعدٌاً، مجموع

وٌستخدم هذا النوع فً الحاالت التً ال ٌمكن معرفة الصفة المراد 

مقٌاس ٌقدم وصفاً قٌاسها، أي بمعنى تحدٌد مرتبة الشًء أو مكانته فً 

كٌفٌاً، مثل قٌل او كثٌر، كبٌر او صغٌر، وبهذا ٌتحدد الوجود او العدم 

ون اللجوء الى الوصف الكمً، وللترتٌب هنا حصة كبٌرة للصفة، د

، ولكن الفرق بٌن بؤنواعه المختلفة مثل ) االول، الثانً، الثالث.....الخ(

الرتب فً هذا النظام غٌر معروف بشكل دقٌق، وال ٌشترط أن ٌكون 

متساوٌاً، وهنا نجد ان العملٌات الحسابٌة ال معنى لها على الرغم من 



 

قدرتنا على أجرائها، وذلك الن نتائج العملٌات الحسابٌة ال تعكس حقٌقة 

 للصفة المراد قٌاسها.الكم 

هو ذلك القٌاس الذي بواسطته ٌتم تمٌز  : القٌاس الفاصلمستوى ثالثاً: 

وكذلك المسافات ذات الوحدات  األشٌاء وتصنٌفها وفقاً لترتٌبها،

االرقام لتمٌز االشٌاء لٌس فقط من حٌث المتساوٌة، بمعنى عندما نستخدم 

ترتٌبها وأنما أٌضاً من حٌث وجود بٌانات ذات داللة تتعلق بالفروق 

، وما ٌمتاز به هذا الموجودة بٌن تلك االشٌاء من حٌث المسافة اوالدرجة

 القٌاس هو:

بٌن كل درجة وأخرى، ولكن ال ٌوجد لها نقطة له وحدة عامة للقٌاس  - أ

)صفر حقٌقً( اي عندما ٌحصل العب على درجة صفر فً اختبار 

 صفة ما، ال ٌعنً أنه ال ٌتمتع بقدرة معٌنة من تلك الصفة.

بوجود فروق متساوٌة ووحدة قٌاس معلومة، فضالً عن االتصاف   - ب

 ٌتم قٌاسها امكانٌة طرح او اضافة رقم الى كل قٌمة من القٌم التً

الخصائص االساسٌة من هذا القٌاس،  ضمن هذا النظام دون فقدان

) بمعنى اننا فً القٌاس الفاصل  وٌرجع ذلك الى وجود الصفر النسبً

 نتمكن من استخدام عملٌات الجمع والطرح فقط، دون استخدام

نقطة )صفر( اي توافر عملٌات القسمة، والتً تفترض مسبقاً وجود 

 لمطلق(.وجود الصفر ا

ان هذا النوع من القٌاس له خصائص رابعاً: مستوى القٌاس النسبً: 

القٌاس الفاصل وٌزاد علٌها مٌزة اخرى، وهً وجود الصفر المطلق، اذا 

ان وجود الصفر فً القٌاس النسبً ٌعنً وجود الصفة المقاسة، وقد 

هذا المقٌاس بالنسبً من جراء كون نسبة االرقام الى جاءت تسمٌة 

بعضها تكون ذات داللة ومعنى، كما ان زٌادة او طرح أي قٌمة الى قٌم 

المتغٌرات سٌإدي الى تغٌر أساسً فً طبٌعة القٌاس، فً حٌن ٌمكننا 

 إجراء عملٌتً الضرب والقسمة دون أن تتؤثر خصائص القٌاس.

 

 

 

 

 

 

 

 االختبار والتقوٌم 



 

 اوالً: االختبار

معنى )التجربة( أو االمتحان وكلمة اختبره تعنً  االختبار فً اللغة العربٌة ٌحمل    

)جربه أو امتحنه( وفً لسان العرب ) خبرت باألمر أي علمته، وخبرت األمر 

 أخبره، إذا عرفته على حقٌقته(.

ولالختبار اشكل متعددة منها ) اختبار مكتوب، أو اختبار شفوي، واختبار     

مط الواحد، حٌث اختالفها طبقاً للشكل عملً( كما أن له من التقسٌمات ما ٌتعدى الن

 او الغرض او المحتوى ومن هذه التقسٌمات ما نجده بالصور االتٌة:

) اختبار االستعداد، اختبار شخصً، اختبار تنبإي، اختبار التصنٌف، اختبار 

فردب، أو جماعً، اخً أو موضوعً، اختبار التحصٌل، اختبار األداء، اختبار 

 لفظً، اختبار المسح ..... الخ(.التمكٌن، اختبار 

وقد ٌرجع البعض من الباحثٌن سبب اختالف تسٌمات أنواع االختبارات الى 

 مإشرات متعددة منها:

 اختالف االغراض التً تحققها. -1

 تنوع الفقرات التً تقدمها. -2

 صفات المختبرٌن. -3

 االستجابة.طبٌعة  -4

 وان أي اختبار ٌستلزم توفر عنصرٌن أساسٌٌن:

 التقنٌن: حٌث ٌتضمن المعاٌٌر، تقنٌن طرٌقة أجراء االختبار. االول:

 الموضوعٌة: وتعنً خلو االختبار من الغموض والتؤوٌل. الثانً:

 

 ثانٌاً: التقوٌم

التقوٌم هو تقدٌر الشًء بحسب قٌمته ومقدار نفعه والجهد المبذول فً تحقٌقه،     

ٌات األساسٌة للعملٌة وهو وسٌلة للحصول على معلومات متعلقة بجمٌع العمل

التعلٌمٌة، وقد تكون هذه المعلومات إما كٌفٌة كوصف سلوك التلمٌذ أو كمٌة كمنحة 

 درجة فً امتحان، أي ان الهدف من التقوٌم هو التجدٌد والتطوٌر.

 مفهوم التقوٌم فً المجال التربوي

ٌعد مفهوم التقوٌم من المفاهٌم التً نالت كثٌراً من االهتمام فً االوساط التربوٌة، 

وٌرجع ذلك الى تداخله مع كثٌر من المفاهٌم المماثلة مثل القٌاس، التقٌٌم، االختبار، 

وجهات النظر حوله باختالف الوظائف التً ٌشغلها القائمون بالتقوٌم، وتختلف 

وٌم فً عبارات وصفٌة تتعلق بالمواد التً ٌقوم بتدرٌسها، فالمعلم ٌقوم بتعرٌف التق

بتعرٌفات التقوٌم ومدٌر المدرسة ٌعرفه فً ضوء سلوكٌات الطلبة، واالباء ٌهتمون 

هوم فً ضوء فاعلٌة تعلٌم أبنائهم، وهكذا تختلف وجهات النظر حول تعرٌف مف

والتعلم، فهو ٌعتبر التقوٌم التربوي ٌالزم عملٌة التعلٌم التقوٌم، اال ان مفهوم 



 

للتعرف على مختلف الحقائق والمعلومات التً ضرورٌاً لإلدارة والقٌادات التربوٌة، 

تتعلق بالموقف التعلٌمً والمعلم والمتعلم، ووضع هذه الحقائق فً صورة واضحة 

حتى نتمكن من تفسٌرها علمٌاً، والتعرف على مدى صالحٌة العملٌة التعلٌمٌة، 

 المجاالت التربوٌة ما ٌلً:وٌمثل التقوٌم فً 

التقوٌم ٌعتبر عامالً مهماً للعمل التربوي، فمن خالله ٌتعرف المعلم على  -1

مدى ما تحقق من أهداف كما ٌتعرف التالمٌذ على مدى ما تحقق من تقدم 

 فً العملٌة التعلٌمٌة.

الهدف الرئٌس للتقوٌم هو التعرف على مدى إنجاز التالمٌذ، واداء المدرس،  -2

 المناهج وطرق التدرٌس واإلمكانات. وكفاءة

التقوٌم فً التربٌة الرٌاضٌة ٌعتبر وسٌلة ولٌست غاٌة للتعرف على مدى ما  -3

 تحقق من اهداف.

 ٌهتم التقوٌم بتقدٌر مدى فاعلٌة النظام التربوي. -4

 تشخٌص صعوبة التعلٌم فً المجاالت المختلفة. -5

 تعرٌف التقوٌم

عملٌة إصدار اذا ٌمكن ان ٌعرف التقوٌم بؤنه )  هناك الكثٌر من التعارٌف للتقوٌم،

 أحكام على قٌمة األشٌاء أو االشخاص أو الموضوعات(.

 

 أهداف التقوٌم

 ٌهدف التقوٌم الى تحقٌق أهداف متعددة منها:

 التعرف على مدى تحقٌق االهداف التربوٌة والتعلٌمٌة. -1

 الدراسٌة.التعرف على مدى الحاجة الى تغٌٌر أو تعدٌل المناهج  -2

تحسٌن طرق وأسالٌب التدرٌس وتعدٌلها وتحدٌثها لتحقٌق االهداف المحددة  -3

 ومواجهة التطورات المستقبلٌة.

 تحدٌد مدى نمو التالمٌذ فً جمٌع النواحً العقلٌة والبدنٌة والنفسٌة. -4

 الكشف عن المواهب وذوي المٌول واالستعدادات والقدرات المتمٌزة. -5

 

 الختبار والقٌاسالعالقة بٌن التقوٌم وا

لعل من المفٌد ان نذكر ان ما نحصل علٌه جراء عملٌتً االختبار والقٌاس من نتائج 

ال معنى لها أو مدلول خاص بها، وانما نختبر ونقٌس من اجل عملٌة اكبر تتٌح لنا 

اتخاذ قرار ما بشؤن المقاس أو المختبرٌن اال وهو عملٌة التقوٌم واصدار الحكم على 

أي بمعنى أن التقوٌم ٌتم على أساس نتائج تلك االختبارات والمقاٌٌس، ، ذلك الشًء

وقد تتوقف دقة القرارات التً نتخذها فً عملٌة التقوٌم على سالمة ودقة 

االختبارات والمقاٌسس التً نستخدمها والبٌانات التً نحصل علٌها من جراء تلك 



 

لٌة تستخدم فٌها المقاٌٌس وان العملٌات، ولهذا نجد ان التقوٌم ٌعنً فٌما ٌعنٌه ) عم

جمع البٌانات التً تفسر هذه العملٌة بغٌة تحدٌد مستوٌات تمكننا من  هذه المقاٌٌس

 اتخاذ قرار معٌن( 

من هذا نستنتج ان كل من االختبار والقٌاس اداوات تستخدم فً عملٌة التقوٌم،       

تقوٌم ما لم ٌكن هناك والتقوٌم اعم واشمل منهما، ولكن ال ٌمكن ان ٌكون هناك 

 اختبار أو قٌاس حٌث كل منهما عملٌة تكمل االخرى.

 

 أسس التقوٌم

للتقوٌم الجٌد أسس وخصائص البد من توفرها لتحقٌق الفائدة من التقوٌم، ومن هذه 

 األسس:

 أي ان ٌكون التقوٌم شامالً لجمٌع جوانب العملٌة التعلٌمٌة وٌشمل:الشمولٌة:  -1

فٌشمل تحصٌل التالمٌذ للمعلومات وتقوٌم المهارات والمٌول بالنسبة للمتعلم:  - أ

واالتجاهات وأسالٌب التفكٌر، بمعنى ان ٌتضمن جمٌع جوانب اداء المتعلم 

 االجتماعٌة(وبالتالً تعدٌل سلوكه.-الخلقٌة-النفسٌة-البدنٌة-)العقلٌة

فٌجب أن ٌشمل التقوٌم المنهج نفسه، وأهدافه ومقرراته  بالنسبة للمنهاج: - ب

الدراسٌة والكتاب المدرسً وطرق التدرٌس والوسائل التعلٌمٌة ومدى ارتباط 

 ذلك بالمستوٌات السنٌة للتالمٌذ.

تقوٌم اسالٌب وطرق التدرٌس ضروري لتحدٌد االسالٌب بالنسبة للتدرٌس:  -ج

المناسبة لتحقٌق األهداف التربوٌة المحددة، ومدى تناسب هذه الطرق مع 

أداء التالمٌذ ومستوٌاتهم وخصائصهم السنٌة ومتابعة العوامل المختلفة من 

 التطورات فً العملٌة التربوٌة.

بمعنى ان ٌستمر التقوٌم جنباً الى جنب للعملٌة التربوٌة طول االستمرارٌة:  -2

العام الدراسً، فٌجب أن ٌبدأ التقوٌم مع صٌاغة االهداف ووضع الخطط 

ختلفة فً المدرسة، والمعلم وٌستمر مع التنفٌذ شامالً لجمٌع النواحً الم

 والمتعلم، مع تحدٌد نواحً القوة والضعف للعمل على تالفً نواحً الضعف.

بمعنى صدق وثبات وموضوعٌة اداوت التقوٌم بقدر المستطاع، بهدف العلمٌة:  -3

الحصول على معلومات وبٌانات دقٌقة وصادقة عن موضوع التقوٌم المراد 

تقٌس األداة الصفة التً وضعت من أجل  ٌعنً أنفالصدق قٌاسه او تقوٌمه، 

، فإذا صممنا مقٌاساً لقٌاس قدرات التالمٌذ على االداء فً مهارة محددة قٌاسه

فٌعنً أنه اذا  الثباتأما ٌجب قٌاسها فعالً ولٌس مٌل التالمٌذ نحو هذه المهارة، 

س اعٌد تطبٌق االختبار على التالمٌذ بعد فترة زمنٌة معٌنة ٌعطً االختبار نف

لوزن والطول النتائج تقرٌباً، والنتائج عادًة تكون ثابتة فً القٌاسات الجسمٌة كا

....الخ، ولكنها قد تختلف اختالفاً طفٌفاً فً االختبارات النفسٌة، حٌث تتؤثر 



 

نتائج االختبارات والمقاٌٌس بالعوامل النفسٌة والطابع الذاتً للمقوم، اما 

لقٌاس بالعوامل الذاتٌة والشخصٌة وتقدٌر فتعنً عدم تؤثر نتائج ا الموضوعٌة

القٌاس بوحدات ومعاٌٌر معروفة ومحددة لها سمة الثبات، السنتٌمتر لالطوال 

 والكٌلو غرام لالوزان.

ن فً العملٌة التعلٌمٌة ) المعلم، أي ان ٌشارك فً التقوٌم كل العاملٌ التعاونٌة: -4

االمور(، باعتبارهم قوى المتعلم، مدٌر المدرسة، الموجه التربوي، أولٌاء 

مإثرة فً عملٌة التعلم، باالضافة إلى ضرورة اشراك علماء التربٌة وعلم 

 النفس فً عملٌة التقوٌم.

ٌجب ان ٌبنى التقوٌم على الدٌمقراطٌة، أي توفٌر حرٌة الرأي  الدٌمقراطٌة: -5

والتفكٌر، وٌكون التقوٌم مناسب لكل متعلم حسب إمكاناته ونموه الشخصً، 

افة الى األخذ واألهتمام بآراء جمٌع العاملٌن فً العملٌة التعلٌمٌة أثناء باالض

 التقوٌم.

أن ٌكون التقوٌم اقتصادٌاً فً الوقت والجهد والنفقات،  االقتصادٌة: -6

فاالختبارات التً تستغرق وقتاً طوٌالً تكون عبئاً على التلمٌذ والمعلم، والتً 

 مٌزانٌة التعلٌم. تحتاج الى تكالٌف باهظة تشكل عبئاً على

بمعنى أن ٌحقق التقوٌم قٌمة تشخٌصٌة وعالجٌة لتبٌن  التشخٌص والعالج: -7

القوة لالستفادة منها، ومواقع الضعف لعالجها وتفادٌها مستقبالً، مما  مواقع

 ٌإدي فً النهاٌة الى تحسٌن العملٌة التعلٌمٌة.

 

 انواع التقوٌم

 للتقوٌم أنواع متعددة نذكر منها ماٌلً:

على استخدام المعلم للمقاٌٌس ٌعتمد التقوٌم الموضوعً : تقوٌم الموضوعًال -1

الموضوعٌة باستخدام المعاٌٌر أو المستوٌات العلمٌة، والتقوٌم الموضوعً أمر 

ضروري إذا كان الغرض هو الحصول على معلومات دقٌقة عن مستوٌات 

 االفراد وإمكانٌاتهم.

على معاٌٌر ذاتٌة فً اصدار احكامه، وال ٌعتمد التقوٌم الذاتً التقوٌم الذاتً:  -2

ٌرتبط باالختبارات والمقاٌٌس الموضوعٌة، مثل المقابالت الشخصٌة والحكم 

الظاهري على األفراد، وهذا التقوٌم ٌتحكم فٌه المٌول والرغبات الشخصٌة فً 

 أغلب األحوال.

ومدى  ٌهدف التقوٌم القبلً الى التعرف على مستوى التالمٌذالتقوٌم القبلً:  -3

صالحٌته فً المجال الذي ٌختاره أو للتفضٌل بٌن أكثر من مجال، وقد ٌهدف 

التقوٌم القبلً الى توزٌع المتعلمٌن حسب مستوٌاتهم، وقد ٌلجؤ المعلم للتقوٌم 



 

القبلً قبل تقدٌم الخبرات والمعلومات للتالمٌذ، لٌتسنى له التعرف على خبراتهم 

 .فً مرحلة جدٌدةالسابقة، ومن ثم تحدٌد نقطة البدء 

وٌسمى اٌضاً بالتقوٌم المستمر وٌتم هذا التقوٌم أثناء عملٌة التقوٌم البنائً:  -4

التعلم، كما أنه ٌحدد مدى تقدم التالمٌذ خالل العام الدراسً، وللتعرف على 

قدراتهم ومدى استعدادهم للتعلم فً المراحل التالٌة من المنهاج، كما ٌمكن 

للتعرف على مدى مالئمته ومدى الحاجة الى ادخال  استخدامه فً تقوٌم المنهج

تعدٌالت الزمة لتطوٌره بعد التعرف على نواحً الضعف والقوة واالستفادة من 

النتائج لتوجٌه مسار التطوٌر باالضافة الى إثارة دافعٌة المتعلم للتعلم واالستمرار 

 فٌه.

نواحً القوة وهو التقوٌم الذي ٌهدف الى التعرف على صً: ٌشختالتقوٌم ال -5

والضعف فً تحصٌل التالمٌذ، وهو ٌرتبط الى حد كبٌر بالتقوٌم البنائً، وبالتالً 

 ٌتعرف المعلم والتلمٌذ على درجة تحقٌق االهداف الخاصة بالوحدات التعلٌمٌة.

وٌفٌد التقوٌم الختامً فً قٌاس النتائج التعلٌمٌة والمحصلة التقوٌم الختامً:  -6

ع تقدٌرات أو منح شهادات للنقل الى صفوف أعلى، النهائٌة للتعلم بغرض وض

وٌكون معروفاً وشائعاً أكثر لدى المعلمٌن الستخدامه باستمرار فً تقوٌم 

استٌعاب التالمٌذ للمناهج الدراسٌة فً أخر العام الدراسً، ومن ابرز األغراض 

 التً ٌحققها هذا النوع من التقوٌم هو رصد عالمات التالمٌذ فً سجالت خاصة،

 وإصدار أحكام تتعلق بالتلمٌذ كالنجاح والرسوب.

 

 اسالٌب التقوٌم

تعددت اسالٌب التقوٌم بتعدد النواحً التً تقوم العملٌة التعلٌمٌة بتقوٌمها، وهناك    

 الكثٌر من اسالٌب التقوٌم منها:

هو اسلوب مهم من اسالٌب التقوٌم الذي ٌمكن االعتماد علٌها عن المالحظة:  -1

طرٌق جمع البٌانات الخاصة بالتالمٌذ وأسالٌب التدرٌس والمناخ التربوي، 

وقد تكون المالحظة عرضٌة او منتظمة او وتبوٌبها وتدوٌنها بصفة منتظمة، 

ٌله مقصودة، والثقة فً المالحظة تتوقف على مهارة المالحظ وأسلوب تسج

من لنتائج المالحظة، وما دامت المالحظة تعتمد على الحكم الشخصً فهً 

، وعملٌة المالحظة التعتبر سهلة، ولكنها المحتمل ان تخضع للعدٌد من االخطاء

تحتاج الى التركٌز على جوانب محددة فً سلوك االفراد والجماعات، والحصول 

شكالت، وهذا ٌدعونا الى على كم كبٌر من البٌانات ٌإدي الى العدٌد من الم

التوجه الى استخدام األسالٌب الكمٌة فً تحدٌد البٌانات المستمدة منها باستخدام 

فهً تعد بمثابة  قوائم المالحظةادوات مثل قوائم المالحظة وموازٌن التقدٌر، اما 

أي تتضمن قوائم لتصنٌف السلوك، اذ ٌتم تلخٌص البٌانات الكٌفٌة باسلوب كمً، 



 

دد تكرارات حدث معٌن، وٌتطلب ذلك معرفة كافٌة باألحداث المهمة فً القوائم ع

موقف المالحظة، وٌحتاج الى دقة فً وصف الظاهرة، وفاعلٌة فً تدرٌب 

بالتركٌز فهً تعتمد على قٌام المالحظ  موازٌن التقدٌرالقائمٌن بالمالحظة، اما 

النهاٌة ٌقوم المالحظ على السلوك المراد مالحظته لفترة زمنٌة معٌنة، وفً 

بتقدٌر السلوك على مٌزان متدرج رقمً او بٌانً، ومن ممٌزات موازٌن التقدٌر 

أنها مفٌدة فً تقٌٌم المتغٌرات التجرٌدٌة مثل الحماس والدافعٌة، ولكن من عٌوبها 

 تؤثٌرها بالذاتٌة.

ٌة وهناك تعتبر من أهم اسالٌب التقوٌم فً مجال التربٌة البدن االختبارات العملٌة: -2

-أنواع عدٌدة منها ما ٌهدف الى قٌاس اللٌاقة البدنٌة بعناصرها المختلفة ) القوة

الرشاقة(، وهً اختبارات متعددة تشمل جمٌع المراحل -الجلد-المرونة-السرعة

السنٌة، وتعتمد على التقدٌر الكمً لعناصر اللٌاقة البدنٌة ودرجتها لدى التلمٌذ 

 .للتعرف على وضع العنصر بدقة

وٌتطلب هذا النوع من االختبارات االجابات القصٌرة،  االختبارات الموضوعٌة: -3

 وتتكون من عدد كبٌر من االسئلة وٌوجد منها انواع مختلفة منها:

 اسئلة الصواب والخطؤ -

 أسئلة التكمٌل -

 أسئلة االختٌار من متعدد -

 اختبارات المزاوجة -

 االختبارات المصورة -

من أهم اسالٌب التقوٌم للتعرف على ما اكتسبه تعتبر االختبارات التحرٌرٌة:  -4

 المٌذ من معارف ومعلومات معرفٌة.الت

ٌمنح هذا االختبار فرصة للمعلم الختبار التلمٌذ أثناء عملٌة االختبارات الشفهٌة:  -5

التعلم وبالتالً تصحٌح األخطاء أثناء الدرس وبمجرد حدوثه، ومن عٌوبه 

الدرجات باالضافة الى صعوبة االختبار  اعتماده على ذاتٌة المعلم أثناء وضع

 الشفهً لعدد كبٌر من التالمٌذ وٌتطلب ذلك وقتاً طوٌالً.

تعد من االسالٌب الشائعة فً جمع البٌانات، وٌمكن اعتبارها نوعاً االستبٌانات:  -6

من المقابلة حٌث تشمل على مجموعة من العبارات والتساإالت التً ٌجٌب علٌها 

ت اما مفتوحة تتطلب من الفرد االجابة بما ٌراه مناسباً، او الفرد، وهذه العبارا

 مغلقة أي ٌختار الفرد استجابة من بٌن مجموعة من االستجابات.

 

 

 

 مجاالت التقوٌم فً العملٌة التعلٌمٌة



 

ٌتوقف نجاح عملٌة التقوٌم فً اي جانب من جوانب اوالً: تقوٌم االهداف: 

االهداف، وبما ان تقوٌم نتائج التعلٌم تتم فً العملٌة التربوٌة على وضوح ودقة 

 ضوء االهداف المحددة لذا ٌنبغً التحقق من سالمة هذه االهداف.

ٌتطلب تطوٌر النظم التربوٌة تعدٌل المناهج وتواكب التقدم  تقوٌم المنهج: ثانٌاً:

 دراتهم ومهاراتهم المختلفة.العلمً وتحقق طموحات التالمٌذ وتنمً ق

ٌتم تقوٌم االداء الفعال للدارة المدرسٌة  االدارة المدرسٌة: تقوٌم ثالثاً:

ومواصفات الوظائف القٌادٌة، والخصائص الفعالة لمدٌري المدرسة حتى تتحقق 

الكفاءة والجودة والعملٌات االدارٌة بها الكثٌر من الوظائف واالنشطة التً ٌجب 

وٌم تقوٌمها مثل القدرة على التخطٌط والتنظٌم، واتخاذ القرارات والقٌادة، التق

 والمتابعة.

التقوٌم الناجح للمعلم وسٌلة هامة لمواجهة المستقبل من رابعاً: تقوٌم المعلم: 

خالل تعرٌفه بالقدر الكافً من المعلومات واالتجاهات المعاصرة فً مجال 

التعلٌم، وهً عملٌة تساعد المعلم على التعرف على مدى نجاحه فً تحقٌق 

وهناك العدٌد من المحاور لتقٌٌم تدرٌس، االهداف واستخدامه ألسالٌب وطرق ال

 المعلم نظراً لتعدد أدواره وأهمٌتها فً العملٌة التربوٌة نذكر منها ما ٌلً:

 التعرف على اداء المعلم ومدى تؤثٌره فً التالمٌذ. -1

 ادارة المعلم للوقت، واالستثمار األمثل لوقت الحصة. -2

 التعرف على القدرات الشخصٌة والمهنٌة للمعلم. -3

 ته على تقوٌم التالمٌذ ونتائجهم من خالل الدرس.قدر -4

وٌمكن تقوٌم المعلم بؤسالٌب متعددة منها: اختبارات كفاءات المعلمٌن البدنٌة 

والالصفٌة، تقسٌم الطلبة لمعلمٌهم، تقوٌم مدٌر والمهارٌة، والمالحظة الصفٌة 

 المدرسة لهم، المقابالت الشخصٌة.

 م التلمٌذ فً مواقف متعددة وكاألتً:ٌتم تقوٌخامساً: تقوٌم التالمٌذ: 

: وٌتم تقوٌم التلمٌذ قبل تقوٌم التلمٌذ قبل الدخول فً البرنامج الدراسً -1

الدخول فً البرنامج الدراسً وذلك للتعرف على مستواه القبلً، والتعرف 

على المهارات والكفاءات المتوفرة لدٌه لتحقٌق االهداف التعلٌمٌة، وٌطلق 

 )التقوٌم القبلً(.على هذا النوع 

وٌهدف الى التعرف على الصعوبات التً قد  :تقوٌم التلمٌذ أثناء التعلٌم -2

تواجه التلمٌذ أثناء التعلم، والتعرف على االسباب والمشكالت التً تسبب 

تعثر التلمٌذ أثناء التعلم وٌسمى )التقوٌم التشخٌصً(، كما ٌتم استخدام 

م للتعرف على الجوانب التً لم ٌتعلمها )التقوٌم البنائً( اٌضاً اثناء التعل

 التلمٌذ.



 

: وٌعرف بؤسم )التقوٌم الختامً(، وٌتم لغرض تقوٌم التلمٌذ فً نهاٌة التعلٌم -3

الحصول على معلومات عن مدى تحصٌل التلمٌذ فً نهاٌة البرنامج، 

والتعرف على ما كان التحصٌل ٌتفق مع االهداف المحددة من البرنامج ام 

 ال.

ٌعد تقوٌم امكانات المدرسة من مبانً ومالعب ومرافق قوٌم االمكانات: سادساً: ت

وغٌرها، جزءاً اساسٌاً من التقوٌم الشامل للمدرسة وهناك عناصر لتقوٌم االمكانات 

مثل موقع المدرسة، والمظهر الجمالً لها، مدى توفٌر غرف للمعلمٌن ومدى 

 وأعمار التالمٌذ. مالئمتها للتخصص، صالحٌة المالعب المتوفرة ألعداد

 

 خطوات بناء االختبار التحصٌلً

لكً نحصل على اختبار تحصٌلً جٌد المواصفات ٌفترض ان نتبع الخطوات  

 التالٌة:

ٌعنً مفهوم التخطٌط وضع خطة منظمة حتى توفر الوقت التخطٌط لالختبار:  -1

 والجهد وتشمل هذه الخطة:

والنوعً للخبرات  وٌقصد به التحدٌد الكمًتحدٌد المحتوى الدراسً:  - أ

المعرفٌة أو الدراسٌة التً هً ضمن مفردات المنهج الدراسً وٌكون التحدٌد 

 على نوعٌن:

وٌتحدد بعدد الصفحات او الساعات المخصصة لهذا  :التحدٌد الكمًاالول: 

 ول مثالً ان االمتحان ٌشمل الفصول الدراسٌة الثالثة االولى.المحتوى، فنق

وٌقصد به تحدٌد االهمٌة النسبٌة لكل موضوع  :التحدٌد النوعً :الثانً

 دراسً فً ضوء مإشرات التحدٌد الكمً.

والهدف من هذا التحدٌد هو المساعدة فً توزٌع عدد فقرات االختبار فً      

ضوء اهمٌة كل فصل دراسً، وٌطلق على التحدٌد النوعً استخراج نسبة 

بار تحصٌلً ٌتصف التركٌز، وتعد هذه الخطوة مهمة فً الحصول على اخت

بمواصفات االختبار الجٌد كالموضوعٌة والشمولٌة وٌقترب من صدق 

 .المحتوى

للعملٌة التعلٌمٌة هدف عام واهداف مرحلٌة : تحدٌد االهداف السلوكٌة  - ب

واهداف سلوكٌة، وبصورة عامة ٌمكن ان نحدد ثالث مستوٌات لالهداف 

 التربوٌة وعلى النحو التالً:

 مٌز هذه االهداف:وتتاهداف عامة:  -ا

 عامة فً صٌاغتها. - أ

 تعكس فلسفة المجتمع. - ب

 تتطلب وقتاً طوٌالً لتحقٌقها واحٌاناً ٌطلق علٌها اهداف طوٌلة المدى. -ج



 

 ال ترتبط بمرحلة دراسٌة معٌنة بل تحقٌقها من خالل جمٌع المراحل الدراسٌة. -د

باهداف المناهج وترتبط بؤهداف المرحلة الدراسٌة وكذلك ترتبط أهداف مرحلٌة:  -2

 الدراسٌة، وتتمٌز باألتً:

 اكثر تحدٌداً من االهداف العامة. - أ

 ترتبط بالمناهج الدراسٌة.  - ب

تتطلب وقت متوسط ٌرتبط بمدة المرحلة الدراسٌة او مدة تنفٌذ المنهج  -ج

 الدراسً واحٌاناً نطلق علٌها اهداف متوسطة المدى.

 تنشق من االهداف العامة. -د

ٌمكن تعرٌفها بانها: ) التغٌٌر المتوقع حدوثه فً سلوك : األهداف السلوكٌة -3

المتعلم من خالل تفاعله مع الموقف التعلٌمً(، وتنشق من المستوى الثانً، 

وٌكون المعلم مسإول عن التنفٌذ، وان تحدٌد االهداف السلوكٌة مهم جداً لما له 

، لتدرٌس المناسبةمن فائدة بالنسبة للمعلم منها:تساعد المعلم فً اختٌار طرٌقة ا

واختٌار المحتوى الدراسً المالئم، فضالً عن ذلك تسهم فً اعداد اختبار 

 تحصٌلً جٌد وتفٌد التالمٌذ فً توجٌه تعلٌمهم.

 

 خصائص او شروط االهداف السلوكٌة

/ مثال/ ان ٌقسم التلمٌذ عدد مكون من ستة ارقام ان ٌكون محدد بصورة دقٌقة -1

 ارقام.على عدد مكون من ثالث 

ان ٌكون قابالً للقٌاس ومالحظته/ مثال/ ان ٌعٌن التلمٌذ عواصم االقطار  -2

 العربٌة على خارطة صماء.

ان ٌتضمن الهدف النشاط المطلوب من المتعلمٌن ال على اساس ما ٌقوم به  -3

 المعلم، ولهذا السبب ٌذكر كلمة طالب او تلمٌذ.

ع ٌتناسب مع ان ٌتضمن الهدف فعل سلوكً واحد فقط لصٌغة المضار -4

 مستوى الهدف السلوكً.

ان ٌحتوي الهدف السلوكً على الحد االدنى لالداء وشروط االداء بطرٌقة  -5

 كمٌة ونوعٌة.

 

 مستوٌات االهداف السلوكٌة

ظهرت تصنٌفات كثٌرة لألهداف السلوكٌة ومن التصنٌفات االكثر شٌوعاً     

والذي صنف االهداف ( لالهداف التربوٌة واستخداماً هو تصنٌف ) بلوم 

 التربوٌة الى ثالث مجاالت رئٌسٌة وهً:



 

وهو الذي ٌهتم باهداف سلوكٌة تتعلق بمجال العملٌات المجال المعرفً:  -1

 العقلٌة والمعرفٌة.

والذي ٌهتم بالتركٌب النفسً والوجدانً المجال الوجدانً االنفعالً:  -2

واالستجابة والتقٌٌم واالنفعالً وٌتضمن مستوٌات متدرجة وهً :) االستقبال 

 .والتنظٌم(

ٌهتم بالسلوكٌات التً تعتمد على استخدام العضالت المجال الحركً:  -3

 الضغٌرة والكبٌرة.

وسنتناول تفصٌل المجال المعرفً النه مجال استخدام المعلم فً قٌاس 

تحصٌل التلمٌذ معرفٌاً، وٌنقسم هذا المجال الى ست مستوٌات متدرجة من 

د على ما ٌتطلبه من عملٌات عقلٌة، ودرجة تعقٌده تعتمد البسٌط الى المعق

 ومن خصائصه ما ٌلً:

 ان المستوى الالحق ٌعتمد على تحقٌق المستوى السابق. -1

 ال ٌعتمد على مرحلة دراسٌة محددة. -2

وفً ضوء خاصٌة التدرج ظهرت تقسٌمات لهذه المستوٌات، فالمستوٌات 

الدنٌا والثالثة االخٌرة اطلق علٌها  الثالث االولى اطلق علٌها العملٌات العقلٌة

 العملٌات العقلٌة العلٌا.

 فالمستوٌات الست هً: 

وهو قدرة المتعلم على تذكر او استدعاء والتعرف للمعلومات المعرفة:  -1

 كما قدمت له اثناء عملٌة التعلم.

 ان ٌعرف الطالب عاصمة العراق.مثال/ 

 وٌتضمن هذا المستوى معرفة ما ٌلً:

 حقائق وعمومٌات.معرفة  - أ

 معرفة اسباب. - ب

 معرفة مبادئ وقوانٌن ونظرٌات. -ج

وهو قدرة المتعلم على اعادة صٌاغة المعلومات بلغة االستٌعاب والفهم:  -2

مختلفة عن االصل واكتشاف العالقات بٌن الحقائق واالفكار وتنقسم الى 

 ثالث مستوٌات:

وهً اعادة صٌاغة المحتوى المعرفً بلغة ابسط من خالل الترجمة:  - أ

 الى الرموز أو االشكال.استخدام كلمات مؤلوفة 

وهو ادراك العالقات بٌن عناصر المعلومات المقدمة له مثل التفسٌر:  - ب

 تفسٌر االشكال او الرسوم او الظواهر.



 

ابعد   وهو التوسع فً تفسٌر االتجاهات او النزعات الى مدى االستقراء:  -ج

من البٌانات، مثل تقدٌم استنتاجات وتنبإات فً ضوء المعلومات الجزئٌة 

 المقدة للمتعلم.

 امثلة/ 

 ان ٌوضح الطالب أثر الحرارة الكامنة لالنصهار على الطقس. -1

 ان ٌكتب الطالب قصة حول فلم شاهده فوراً. -2

 ان ٌعٌد الطالب كتابة قانون ارخمٌدس بلغته الخاصة. -3

 

القدرة على تطبٌق المادة التعلٌمٌة او االشٌاء المجردة  وهو: التطبٌق-3

 فً مواقف جدٌدة وفعلٌة او محسوسة.

 ان ٌحل الطالب معادلة آنٌة من الدرجة الثانٌة.مثال/ 

وهو القدرة على تجزئة المادة التعلٌمٌة الى عناصرها او التحلٌل:  -4

ف العالقات مكوناتها االساسٌة حتى ٌتم فهم البناء التنظٌمً لها واكتشا

 بٌن المكونات وٌشمل مستوى التحلٌل ما ٌلً:

 تحلٌل العناصر) التعرف على اجزاء المادة الدراسٌة( -1

 تحلٌل العالقات )التعرف على العالقات بٌن عناصر المادة الدراسٌة( -2

تحلٌل المبادئ التً تحكم التنظٌم والتعرف على الطرق والكٌفٌات  -3

 التً تحكم تنظٌم االشٌاء.

 ان ٌجزء الطالب المواد الكٌمٌاوٌة الى عناصرها األولٌة. مثال/

وهو القدرة على وضع اجزاء المادة الدراسٌة مع بعضها التركٌب: -5

 فً تنظٌم جدٌد غٌر مؤلوف سابقاً وتشمل ما ٌلً:

 المجًء بطرٌقة جدٌدة لربط االشٌاء مع بعضها البعض. -1

 المجًء بخطة جدٌدة من العملٌات او االجراءات. -2

 االشٌاء.تخالص مجموعة من العالقات بٌن اس -3

 ان ٌنقح الطالب نصاً مكتوباً. مثال/         

وهو القدرة على اصدار االحكام على االشٌاء فً ضوء  التقوٌم:-6

 ماٌلً:

 محكات داخلٌة تتعلق ببنٌة المادة. -1

 محكات خارجٌة محددة مسبقاً. -2

والرإوس فً ان ٌقارن الطالب بٌن عدد الوجوه واالطراف  مثال/

 المكعب.

 



 

 همٌة النسبٌة لهأهداف السلوكٌةتحدٌد األ

تهدف عملٌة تحدٌد االهداف السلوكٌة الى مساعدة المعلم فً توزٌع فقرات      

االختبار فً ضوء االهمٌة النسبٌة لألهداف السلوكٌة مثل االهمٌة النسبٌة 

 للمحتوى الدراسً.

 نوعٌن من التحدٌد:ملٌة تحدٌد االهداف السلوكٌة وتتضمن ع

أي عدد االهداف السلوكٌة المقترح قٌاسها والتً تتضمن  االول: التحدٌد الكمً:

اصالً فً خطة الدرس ومن شائع هذا التحدٌد اهداف سلوكٌة قد تقتصر على 

 )المعرفة والفهم والتطبٌق( ومن الممكن ان تكون )التحلٌل والتركٌب والتقوٌم(.

أي األهمٌة النسبٌة لكل هدف وتستخرج األهمٌة النسبٌة  التحدٌد النوعً: الثانً:

من خالل خبرة المعلم والرجوع الى بعض الخبراء فً تحدٌد ذلك، وتلعب طبٌعة 

المادة الدراسٌة دور فً تحدٌد األهمٌة النسبٌة من كونها مادة انسانٌة قد تقتصر على 

وهناك فً المراحل التعرف والتذكر والفهم، او مادة علمٌة قد تتطلب التطبٌق 

اكثر اهمٌة من  المتقدمة من الدراسة قد تكون اهداف التحلٌل او التركٌب او التقوٌم 

بقٌة االهداف، وخالصة القول ال ٌوجد قانون رٌاضً او معادلة تعتمد فً استخراج 

 االهمٌة النسبٌة لالهداف السلوكٌة كما هو الحال فً المحتوى الدراسً.

 

 )الخارطة االختبارٌة( مواصفاتاعداد جدول ال      

نظم ذو بعدٌن، البعد االول ٌتضمن الخارطة االختبارٌة هً عبارة عن مخطط م             

االهداف السلوكٌة والبعد الثانً ٌتضمن المحتوى الدراسً، وٌستخدم لتوزٌع عدد 

الفقرات الكلً لالختبار وٌعطً جدول المواصفات مإشر صدق المحتوى 

 التحصٌلٌة.لالختبارات 

 

 مستوٌات االهداف السلوكٌة المقاسة

تستخدم الفقرات الموضوعٌة لقٌاس مستوٌات األهداف السلوكٌة الثالث االولى              

الٌة النها تتمٌز بالصدق فقط )المعرفة والفهم والتطبٌق( افضل من الفقرات المق

الموضوعٌة من حٌث والثبات، ومن حٌث أسس الصٌاغة تتباٌن انواع الفقرات 

 الصٌاغة ولكنها تتفق باالسس العامة لصٌاغة االنواع المختلفة من الفقرات وهً:

 ان تكتب بلغة سهلة وواضحة. -1

 ان تحتوي على فكرة واحدة فقط. -2

 ان ترتبط بالهدف السلوكً المقاس. -3

ان تكون خالٌة من المنبهات لالجابة وٌقصد بذلك أي مإشر ٌساعد المستجٌب  -4

 االجابة الصحٌحة ومن هذه المنبهات: على اختٌار

 وجود الترابط اللفظً بٌن المقدمة وبدائل االجابة. - أ



 

 تفاوت طول الفقرة بٌن طوٌلة جداً وقصٌرة جداً.  - ب

 وجود كلمات حتمٌة او جازمة مثل: فقط، كل، دائماً، احٌاناً، ربما، ....الخ. -ج

 فقرات المنفٌة.ثبات ترتٌب بدائل االجابة الصحٌحة، واالبتعاد عن ال -د

 

 صٌاغة الفقرات

بعد ان ٌتم المعلم من وضع خطة لالختبار بعد تحدٌد العدد الكلً لالختبار ٌبدأ بصٌاغة 

الفقرات التً تناسب موضوع االختبار، وٌفترض عند صٌاغة فقرات االختبار مراعاة 

 بعض العوامل ومنها:

 المراد قٌاسه. ان ٌكون نوع الفقرة ٌتناسب او ٌتالئم مع الهدف السلوكً -1

 ان ٌكون اختٌار نوع الفقرة ٌتناسب او ٌتالئم مع نوع المحتوى او الخبرات. -2

 ان ٌؤخذ بنظر االعتبار ما ٌلً عند اختٌار نوع الفقرة: -3

 الوقت المخصص لالختبار. - أ

 المستوى التعلٌمً للتالمٌذ.  - ب

 مستوى القرار الذي سوف ٌتخذ فً ضوء نتائج االختبار. -ج

 

 انواع الفقرات

 ان انواع الفقرات التً تستخدم فً االختبارات التحرٌرٌة هً:

 اوالً: الفقرات الموضوعٌة

وٌطلق علٌها فقرات اختٌار االجابة او المنتقاة اي ٌعطً للمستجٌب فقرات ومعها 

وجاءت الفقرات اجابات متعددة وعلٌه ان ٌختار االجابة الصحٌحة من هذه االجابات، 

وتؤخذ  الفقرات المقالٌة ومعالجتها وتعاكسها باالتجاهالموضوعٌة رداً على عٌوب 

 :انواع متعددة منها

 فقرات الصح والخطؤ. -1

 فقرات االختٌار من متعدد. -2

 فقرات المطابقة ) المزاوجة(. -3

 فقرات التكمٌل. -4

 

 فقرات الموضوعٌةالعامة للخصائص ال

مقارنتها مع خالل ان نستنتج الخصائص العامة للفقرات الموضوعٌة من من الممكن 

 وٌمكن ان نستعرض هذه الخصائص على النحو األتً: خصائص الفقرات المقالٌة



 

والصعوبة تكمن فً انها تتطلب جهداً ووقتاً من المعلم وٌظهر هذا صعبة االعداد:  -1

الجهد فً ان المعلم ٌقوم بصٌاغة الفقرة ثم االجابة عنها ووضع اجابات خاطئة 

 ة الصحٌحة.لٌتسنى للمجٌب ان ٌختار االجاب

الن االجابة تكون فً صورة تؤشٌرات او حروف وعلى المعلم سهلة التصحٌح:  -2

ان ٌعٌدها لٌستخرج الدرجة الكلٌة ومن الممكن استعمال مفاتٌح خاصة ٌطلق علٌها 

  مفاتٌح التصحٌح.

 الن االجابة ال تسمح للمعلم التحٌز ضد الطالب. ال تتأثر بذاتٌة المصحح: -3

الن من الممكن كتابة فقرات كثٌرة ومتنوعة  للمحتوى الدراسً:اكثر شموالً  -4

بالرغم من صعوبة اعدادها وعلٌه ٌمكن ان تشمل اكبر مساحة من المحتوى 

 الدراسً.

( فؤنه ٌتمتع بصدق وثبات مقبولٌن 4-3اكثر صدق وثبات نتٌجة الخاصٌتٌن ) -5

 ٌة.ولهذا السبب ٌكثر استخدامها فً اختبارات ومقاٌٌس غٌر التحصٌل

ٌقصد بالتخمٌن هو حزر االجابة دون معرفة مسبقة  تتأثر بتخمٌن االجابة: -6

باالجابة ولكون طبٌعة االجابة تعتمد على االنتقاء فان من الممكن ان ٌلجؤ 

 المستجٌب الى التخمٌن وقد ٌصٌب وقد ٌخطؤ وعلٌه.

 

 الفقرات المقالٌة

استفهامٌة وتكون  ٌتؤلف هذا النوع من الفقرات من عبارة او جمل خبرٌة او

وبصورة عامة تستخدم الفقرات المقالٌة فً قٌاس الفقرات االجابة بصورة مقال، 

التً ال تقاس بالفقرات الموضوعٌة، وٌستخدم فً قٌاس جمٌع مستوٌات االهداف 

السلوكٌة وتكون فعالة اكثر فً قٌاس المستوٌات الثالث ) التحلٌل والتركٌب 

المقالٌة لٌكون طبٌعة االجابة فً صورة مقال وتكون فً وقد انشق لفظ والتقوٌم(، 

 نوعٌن:

االول: مقالٌة حرة: أي ٌكون المستجٌب غٌر مقٌد بكمٌة االجابة وعادة ما تكون 

 االجابة طوٌلة نسبٌاً.

الثانً: مقالٌة مقٌدة: وفٌها ٌتحدد المستجٌب بكمٌة االجابة، على سبٌل المثال ٌطلب 

نقاط او او ثالث اسباب او ٌكتب اربع اسطر او خمس من التلمٌذ ان ٌذكر ثالث 

 وعشرن كلمة.

 

 الخصائص العامة للفقرات المقالٌة

 تترتب على طبٌعة االجابة للفقرات المقالٌة بعض الخصائص منها:

 وتتضح هذه السهولة بؤنها تتطلب وقت قصٌر فً االعداد.سهلة االعداد:  -1



 

االجابة وتحدٌد االفكار وهذا ناتج عن طول تتطلب جهد فً التصحٌح:   -2

 المطلوبة وتوزٌع درجة السإال على تلك االفكار.

والمقصود بذلك ان المصحح من الممكن ان ٌتحٌز تتأثر بذاتٌة المصحح:  -3

ألي تلمٌذ، وهناك عوامل أخرى قد تجعله غٌر موضوعً منها: حسن الخط 

تٌة فً وتنظٌم االجابة، ولمعالجة هذا التؤثر ٌنصح باتباع االرشادات اال

 تصحٌح الفقرات المقالٌة:

من االفضل تغطٌة االسماء قبل عملٌة التصحٌح، اضافة الى تصحٌح كل  - أ

سإال على حدة الن ذلك ٌمنع تؤثر المصحح بتقدٌرات االسئلة وٌحافظ 

 للسإال الواحد ولكل الطلبة.على ثبات تقدٌر الجواب 

االهتمام اعادة ترتٌب االوراق فً كل مرة تصحٌح الن ذلك ٌوزع  - ب

بالتصحٌح على جمٌع االوراق وكذلك ٌبعد تؤثٌر ورقة االجابة الجٌدة 

 التً تؤتً بعد االجابة الردٌئة والعكس صحٌح.

التصحٌح ٌكون فً ظروف نفسٌة جٌدة وترك التصحٌح عند الشعور  -ج

 بالملل.

   من االفضل اعطاء االوراق لمصحح اخر بعد تغطٌة التقدٌرات االولى  -د

 مدى ثبات تقدٌرات االجوبة.لبٌان 

 

 

  

 

 

 


