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  0202شهر شباط  



 االول الفصل

 والتقويم القياس

ٌّة تتجلّى ٌّة أهم  الوطن لبناء مستعد ومثقف، واٍع، جٌل تقدٌم فً التعلٌمٌة العمل

ٌّون مؤثرون والمعلمون فالمرّبون األمة، بمستقبل والنهوض  العملٌة سٌر فً رئٌس

ٌّات، على الحرص من بدّ  ال لذا كذلك، المتعلم حٌاة وفً والتعلٌمٌة، التربوٌة،  اآلل

ٌّة واألسالٌب  لتواكب فترة كل وتحدٌثها وتطوٌرها، للمتعلمٌن، المطروحة التعلٌم

ٌّة المناهج من والتقوٌم القٌاسان  .العلمً والتقّدم الحداثة، روح  فً المنتهجة التربو

ٌّة ٌّة، العمل ، العمل إنجاز على الطالب قدرة مدى توّضح وهً التعلٌم ًّ  وتقٌٌم التعلٌم

 وجدٌدة . مبتكرة، بطرائق له فهمهم مدى

 التربوية العملية في ودورهما والتقويم القياس

 حجر والتقوٌم القٌاس أن على والتعلٌم التربٌة قضاٌا فً والمهتمون المعلمون أجمع

 للمعلم بالنسبة أهمٌة من ٌشكله لما والتجدٌد والتحدٌث التطوٌر عملٌة فً األساس

 لتعلم البداٌة نقطة والتعلٌم التعلم عملٌة من األخٌرة المرحلة وتشكل ، معا   والطالب

 عملٌتً فً والقوة الضعف مواطن معرفة إلى العملٌة هذه وتهدف ، حق ال أو جدٌد

 الوضع أو ، التدرٌس أسالٌب حٌث من ، علٌها تحسٌنات إدخال بهدف والتعلٌم التعلم

 .ذلك وغٌر الدراسٌة المادة أو ، التعلٌمً

 بشكل التربوٌة العملٌة عناصر من هاما   وعنصرا   أساسٌا ، ركنا   القٌاس ٌعتبر كما

 فً والمدرس مدرسته فً المعلم ٌستطٌع وال خاص، بشكل التدرٌسٌة والعملٌة عام،

 المعلومات من األدنى الحد توفر بدون كمقوم األساسً بدوره القٌام كلٌته أو جامعته

 التحصٌلٌة واالختبارات عام، بشكل والتقوٌم القٌاس مجال فً األساسٌة والمهارات

 بتأهٌل القرارات متخذي قبل من واضحا   االهتمام ٌبدو ولذلك خاص، بشكل

 من الجامعات، فً المدرسٌن وبتأهٌل وإثنائها، الخدمة قبل المجال هذا فً المعلمٌن

 القٌاس مفهومً التفصٌل من بشًء وسنتناول الغرض لهذا موجهة برامج خالل

 .  والتقوٌم

 والقياس التقويم مفهوم

ٌّة عملٌة هو :التقويم  لتحدٌد وتحلٌلها البٌانات، جمع خاللها من ٌتمّ  منّظمة منهج

ٌّة، األهداف تحقق مدى  لتحسٌنها، وذلك األهداف، هذه بشأن القرارات واّتخاذ التربو

 واألسرة، للفرد، سلٌمة تربوٌة بٌئة توفٌر أجل من فٌها القصور جوانب ومعالجة

 .التدرٌس عملٌة توجٌه فً تتحّكم التً األداة ٌشكل فالتقوٌم والمدرسة،



ٌّة صورة إلى خاللها من نتوصل التً العملٌة هو :القياس  فً ٌوجد ما لمقدار كم

ٌّنة سمة من الفرد عند الظاهرة  .مع

 

 التقويم أهداف

ٌّة األهداف تحقٌق نحو المعلمٌن توجٌه .1  .التربو

 خبرات لتعلم استعداداتهم وتحدٌد المتعلمٌن، عند التعلم صعوبات تشخٌص .2

ٌّة  .جدٌدة تعلٌم

 .دراسٌا   المتعلم تقدم مدى عن منتظمة دورٌة تقارٌر إعداد .3

 .تالمٌذه لدى النمو جوانب معرفة على أٌضا   المعلم مساعدة .4

 نحو التالمٌذ تقدم درجة تبٌن التً البٌانات جمع خاللها من المعلم استطاعة .5

 .المنهج أهداف

 .والتحصٌل المذاكرة على تساعدهم التً المتنوعة بالطرق المتعلمٌن إمداد .6

 التقويم وظائف

 .والعمل للدراسة، حافزا   التقوٌم ٌعدّ  .1

 .والعالج والوقاٌة، للتشخٌص، وسٌلة ٌعتبر .2

ا ، وتوجٌههم الطالب، على التعرف على ٌساعد .3 ٌّ ا   دراس ٌّ  .وعمل

 .التدرٌس طرائق وتحدٌث المناهج، تطوٌر على ٌعمل .4

 .للمعلم األهداف ٌوضح .5

 

 التقويم أنواع

 ((التقويم توقيت حسب))

 وذلك تربوي، برنامج أي تجرٌب قبل ٌبدأ الذي التقوٌم هو :التمهيدي   التقويمـ 1

 ٌفتقدونها، أو ٌجٌدونها، التً والمهارات وسلوكهم، الطلبة، اتجاهات لمعرفة

 التنبؤ ٌمكن المتواصلة المعلومات خالل ومن علٌها، حصلوا التً والمعارف

ٌّة فتكمن التربوّي، البرنامج تطبٌق بعد لهم إحداثها ٌمكن التً بالتغٌٌرات  هذا أهم

 .الظروف كافّة عن كاملة فكرة الباحث ٌعطً أّنه فً التقوٌم من النوع

 



 ، المستمر التقوٌم أحٌانا   علٌه ٌطلق الذي وهو  :ـ أو البنائي التكويني   التقويمـ 0

 مع ٌبدأ وهو ، التعلم عملٌة أثناء المعلم بها ٌقوم التً التقوٌمٌة العملٌة بأنه وٌعرف

 . الدراسٌة الحصة سٌر أثناء وٌواكب التعلم بداٌة

 : ٌلً ما التقوٌم من النوع هذا أهداف ومن

 . فٌه المرغوب االتجاه فً التالمٌذ تعلم توجٌه ـ1

 ، وتالفٌها الضعف جوانب لعالج ، التالمٌذ لدى والضعف القوة جوانب تحدٌدـ 2

 . القوة جوانب وتعزٌز

 . أدائه عن واضحة فكرة وإعطاؤه ، تعلمه بنتائج المتعلم تعرٌف ـ3

 . فٌه واالستمرار للتعلم المتعلم دافعٌة إثارة ـ4

 : يلي ما المعلم يستخدمها التي التقويم من النوع هذا أساليب ومن 

 . الصفٌة المناقشة ـ1

 . الطالب أداء مالحظة ـ2

 . ومتابعتها البٌتٌة الواجبات ـ3

 الصفً التقوٌمـ 4

 

 المبذول، الجهد لطبٌعة النهائً التقوٌم من نوع وهو -: الختامي التجمعي التقويم-3

 ومدى التعلٌمٌة العملٌة فً الطالب نجاح مدى على للحكم النهائٌة، االختبارات مثل

 : الى وٌهدف البرنامج نهاٌة فً ٌأتً وهو .فٌها إخفاقهم

 . خاصة سجالت فً الطلبة عالمات رصدـ 1

 . والرسوب والنجاح كاإلكمال بالطالب تتعلق أحكام إصدارـ 2

  المختلفة الكلٌات أو المختلفة التخصصات أو المختلفة البرامج على الطلبة توزٌعـ 3

 . التدرٌس وطرق المعلمٌن جهود فعالٌة مدى على الحكمـ 4

 تضمنها التً المختلفة الدراسٌة الشعب فً الطلبة نتائج بٌن مقارنات إجراءـ5

 . المختلفة المدارس فً الطلبة نتائج ٌبٌن أو الواحدة المدرسة



  بها المعمول التربوٌة والسٌاسات التعلٌمٌة المناهج مالءمة مدى على الحكمـ 6

 

ًّ  التقوٌم أنّ  الكثٌرون ٌعتقد :التتابعي ـ التقويم4  فهناك األخٌر، التقوٌم هو النهائ

 المتبعة، األسالٌب بعض فً التعدٌل باإلمكان حٌث إنجازه، ٌتمّ  لما مستمر تقوٌم

 .التقوٌم فً المستخدمة واآللٌات األهداف، وتطوٌر

 

 ((التقويم محتوى حسب))

 جمع فً فقط الذاتٌة المقاٌٌس استخدام على القائم التقوٌم هو :الذاتي التقويمـ 1

ٌّة، المقابلة استخدام مثل البٌانات،  وهنا والمقابالت، الشفهٌة، االختبارات أو الشخص

 .األمور على الذاتً الحكم ٌتدخل

 فً موضوعٌة مقاٌٌس استخدام على القائم التقوٌم ذلك وهو :الموضوعي التقويمـ 0

 ٌعد التقوٌم من النوع وهذا التقوٌم، محل الموضوع عن والمعلومات البٌانات، جمع

ٌّة عن والبعد والدقة، بالموضوعٌة، ٌتصف إّنه حٌث التقوٌم أنواع أفضل  .الذات

 

 ((التقويم تطبيق شكل حسب))

 معٌنة، جماعة فً المبذول الجهد قٌمة ٌحدد الذي التقوٌم وهو :الجماعي   التقويمـ 1

 .معٌنة بمرحلة صف فً طالب كمجموعة

 أي فردي، بشكل الطالب تقٌٌم فً ٌساعد التقوٌم من النوع وهذا :الفردي   التقويم ـ0

 .حدة على طالب كل

 التقويم أهمية

 هذا فً الطالب أحرزه الذي التقدم ومدى أهدافها، تحقٌق فً المدرسة اتجاه ٌحّددـ 1

 .االتجاه

 .والمعلمٌن الطالب من كال   تواجه التً والقصور الصعوبات وٌعالج ٌشخصـ 2

 نجاحهم مدى على الوقوف على مساعدتهم خالل من التعلم على التالمٌذ ٌحفزـ 3

 .المختلفة التعلٌمٌة المواقف فً

 



 ـ:والتقويم القياس أغراض

 لمؤسسة المنطقة احتٌاج أو جدٌد تخصص فتح مناسبة مدى معرفة: المسح ـ 1

 .جدٌدة تربوٌة

 الطلبة بمستوى تتنبأ والحالً السابق المستوى معرفة خالل من: التنبؤ ـ 2

 .المستقبلً

 وضع ثم ومن الطالب عند والقوة الضعف نقاط لمعرفة: والعالج التشخٌص ـ 3

 .عالجٌة برامج

  التخصصات حسب الطالب توزٌع: التصنٌف ـ 4

 باستمرار وتعدٌلها التدرٌسٌة األهداف اختٌار ـ 5

 طرق صحة على النتائج تحكم حٌث: والتالمٌذ للمعلمٌن األداء مستوى تحسٌن ـ 6

 .األداء من ٌحسن مما المتبعة التعلٌمٌة والوسائل التدرٌس

 الطالب بترفٌع ٌتعلق فٌما القرارات اتخاذ فً المدرسٌة اإلدارة مهمات تسهٌل ـ 7

 .وغٌرها التخصص حسب توزٌعهم أو

 -:كالتالً: الدراسٌة المناهج تقوٌم ـ 8

 (.علٌه والحكم ذلك وقٌاس) التالمٌذ لقدرات مناسبة األهداف هل -أ 

 ذلك وقٌاس) للصعب السهل من منطقً تسلسلً بشكل ٌتم المحتوى ترتٌب هل -ب 

 (.علٌه والحكم

 لٌفهم المطروحة األمثلة تنوٌع) الطالب بٌن الفردٌة الفروق ٌراعً المنهاج هلج ـ 

 (.الجمٌع

 

 :التربوي التقويم مجاالت

 وان خاصة التعلٌمٌة، العملٌة جوانب جمٌع لتشمل التربوي التقوٌم مجاالت تتسع

 الحٌوٌة العملٌات ومن التربوٌة، العملٌة هذه نسٌج من هً نفسها التقوٌم عملٌة

 التربوٌة العملٌة وأنشطة وفعالٌات عناصر جمٌع أن ٌعنً وهذا فٌها، والجوهرٌة

 : هً التربوي التقوٌم مجاالت أبرزمن و .التقوٌم فٌها ٌعمل مجاالت تشكل

 (.والقٌم والمٌول االتجاهات: )االنفعالً المجال ـ 1



 نتٌجة التلمٌذ أتقنها التً( الٌدوٌة) العملٌة المهارات: حركً النفسً المجال ـ 2

 .التعلم

 .بأنواعها التحصٌل اختبارات: المعرفً المجال ـ 3

 التقوٌم عملٌة بها تتصف أن ٌجب التً الصفات أبرز من الشمولٌة كانت هنا ومن

 بأبعاده المنهج وتشمل مستوٌاتها، مختلف على التربوٌة األهداف لتشمل التربوي

 واالنفعالٌة والجسمٌة العقلٌة نموه جوانب جمٌع لتقوٌم المتعلم وتشمل المختلفة،

 والمواد التدرٌس وأسالٌب التعلٌمٌة، وممارسته وشخصٌته والمعلم واالجتماعٌة،

 وفعالٌاته، التربوي واإلشراف وممارساتها، المدرسٌة واإلدارة التعلٌمٌة، والوسائل

 نفسها . التقوٌم عملٌة وتقوٌم المختلفة، والخدمات المدرسٌة والتسهٌالت

 .العمرٌة مراحلهم مختلف وفً سلوكهم جوانب مختلف فً: المتعلم تقوٌم* 

 ـ:المتعلم لدى ونقومه نقٌسه الذي ما

 .وإنتاجهم كفاءتهم ومستوى إعدادهم حٌث من: المعلم تقوٌم* 

 التعلٌمٌة والمراحل المختلفة التعلٌمٌة والوسائل واألسالٌب والطرائق المناهج تقوٌم* 

 .التنمٌة وخطط العمل سوق لحاجات وبالنسبة المتعلمٌن لنمو بالنسبة فعالٌتها ومدى

 تحقٌقه ماأمكن وبٌن الموضوعة األهداف بٌن المقارنة خالل من: التربوٌة الخطة* 

 .وجدت إن التباٌن أسباب ودراسة األهداف هذه من

 مردود فً ذلك وأثر الحدٌثة أو التقلٌدٌة المختلفة، بأسالٌبها: التربوٌة اإلدارة تقوٌم* 

 .التعلٌمة العملٌة

 التدرٌس وقاعات للبناء الفعال االستخدام ومدى كفاءتها ومدى :المدرسٌة األبنٌة* 

 .ذلك شابه وما

 . بأنواعها كاالمتحانات والتقوٌم القٌاس وسائل* 

 إعداد كلفة أو معٌنة، تعلٌمٌة مراحل فً الواحد الطالب كلفة كقٌاس: التعلٌم كلفة* 

 .المختلفة المستوٌات فً الواحد الخرٌج

 إلى التعلٌم، نظام إلى الداخلٌن عدد نسبة اي: التعلٌم لنظام الداخلٌة الكفاءة* 

 .منه الخارجٌن



 التً والمهارات المعارف بٌن االرتباط مدى أي: التعلٌم لنظام الخارجٌة الكفاءة* 

 مدى وبالتالً الفعلٌة العمل سوق وحاجات التعلٌم بواسطة الخرٌجون علٌها ٌحصل

 . الفردي والدخل القومً الدخل زٌادة فً إسهامه

 التقويم في الجيد األستاذ صفات

 .االمتحان موضع الدراسٌة المادة فً متعمقا   ٌكون أن .1

 .الحدٌثة التقوٌم وأدوات بوسائل، ملما   ٌكون أن .2

 .النفس وعلم التربٌة، وأساسٌات بمبادئ معرفة لدٌه .3

 .المتنوعة االختبارات إعداد على القدرة لدٌه .4

ٌّة بالطرق االختبار نتائج وتحلٌل وتصحٌح، تطبٌق، على قدرته .5  اإلحصائ

 .المناسبة

 .علٌهم حكمه فً ودقٌقا   الطالب، تقوٌم فً عادال   ٌكون أن .6

 مفٌدا ؟ المقال كان هل .7

 

 الفرق بين القياس والتقويم

 التقويم القياس

والمهارات التقوٌم ٌتناول السلوك 
ٌتعلق  وكل ماوالقدرات واالستعدادات 

بالعملٌة التربوٌة مرورا بالمنهج والمعلم 
الفنً والمبنى المدرسً والتوجٌه 

 والمكتبة .....الخ

هو اضٌق فً معناه من التقوٌم وٌعنً 
جمٌع معلومات ومالحظات كمٌة عن 

 موضوع القٌاس

ٌرتكز على مجموعة من االسس مثل 
 الشمول واالستمرارٌة والتنوع والتكامل 

ٌرتكز على مجموعة من االدوات او 
 الوسائط ٌشترط فٌها الدقة المتناهٌة

هو جزء من التقوٌم وهو سابق للتقوٌم  عملٌة شاملة واوسع واعم من القٌاس 
وهو اداته حٌث ٌقدم بٌانات موضوعٌة 

 لتقوٌمتبنى علٌها احكام ا

ٌشخص المرض وٌدرس التغٌرات 
الطارئة على صحة المرٌض ، وٌقدر 
 مدى التحسن فً حالته، وأثر العالج.

 ركن من اركانه  ألنهٌكفً للتقوٌم  ال

ٌهدف الى التشخٌص والعالج وٌساعد 
 على التحسن والتطور.

معلومات محددة عن  بإعطاءٌكتفً 
 الشًء أو الموضوع المراد قٌاسه

 

 



 :التربوية الناحية واالختبار من القياسو والتقييم التقويم بين الفرق

 التقييم التقويم
 

 قٌمة على حكم إصدار على ٌقتصر ال
 التخاذ ذلك ٌتجاوز ولكن األشٌاء

 عالجٌة تشخٌصٌة عملٌة فهو القرارات
 . وقائٌة

 

 محددة معاٌٌر ضوء فً عام حكم إصدار
 - جٌد - ضعٌف)  طالب هذا نقول بأن

 (.ممتاز
 

 القوي نقاط ومعرفة الهدف قٌاس
 خطط وعمل الضعف ونقاط وتعزٌزها
 . لعالجها

 المستوي وتحدٌد الهدف قٌاس
 أداة التحرٌرٌة أو الشفوٌة واالختبارات

 التقٌٌم أدوات من

 . وتقٌمه قٌمته الشًء إعطاء . وتعدٌله واالعوجاج الخلل إصالح
 

 

 : واالختبار القياس بين الفرق

 االختبار القياس

 الكمً التقدٌر على الحصول وسائل أحد (. رقمً)  كمً تقدٌر
 أو نظري أو شفوي االختبار كان سواء

 .عملً حتى أو تحرٌري
 

 

 :لإليضاح مثال

 

 :النــــــــــــــوع                                 : الشــرح 

 .النحوٌة القواعد مادة فً ضعٌف طالب خالد...............      التقٌٌـم

 وبالتالً خاصة بصفة التوابع بٌن التمٌٌز علٌه ٌصعب...............    التقوٌـم 

 أو بالفصل وتدرٌبات بأسئلة الدرس هذا فً نشاطه ومتابعة   تدرٌبه سنحاول

 . منزلٌه واجبات بالمنزل

 ومقارنه درجات من خالد ٌستحقه ما رقمٌا نقدر أن نرٌد...............    القـٌاس 

 . التوابع بدرس إلمامه ومدى بزمالئه



 من بمجموعة المعلم ٌحدده اختبار طرٌق عن ذلك ٌتم...............    االختبار 

 .محدد زمن فً األسئلة

 

 :نالحـــظ

 .بالتقوٌم تنتهً مستمرة عملٌة التقٌٌم

 .باالختبار ٌنتهً والتقوٌم

 .كمٌا المستوى وتقدٌر القٌاس وسٌلة واالختبار

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 الثاني الفصل

 

 ـ:وأنواعها التحصيلية االختبارات

 

 من معٌنة لسمة الفرد امتالك درجة لتحدٌد منظمة طرٌقة هً ـ: االختبارات تعريف

 .السمة تمثل التً( األسئلة) المثٌرات من عٌنة على الطالب إجابات خالل

 ـ:أهمية االختبارات 

 طرٌقة ـ التعلٌمٌة الوسائل ـ تدرٌسه طرٌقة) الراجعة بالتغذٌة المعلم تزود .1

 (.المستوى من أعلى األهداف ـ التقوٌم

 (.االختبار أسئلة ذهنه فً ٌعلق الطالب) للتعلم جٌدة وسٌلة .2

 راسب ـ ناجح) مستوٌات إلى الطالب لتصنٌف الوحٌدة المعلم وسٌلة .3

 (.إلخ......

 .الضعٌف عالج وبالتالً طالب كل قدرات معرفة .4

 ـ:االختبارات أنواع

 .شفوٌة اختبارات .1

 .مقالٌه اختبارات .2

 .موضوعٌة اختبارات .3

 . األداء اختبارات .4

  شفوٌا   اإلجابة وأخذ شفوٌا   السؤال توجٌهوٌقصد بها  ـ:الشفوية االختبارات ـ اوال

 تالوة) فً السٌما مستخدمة الى االن والزالت العالم، فً االختبارات أقدم منوتعد 

 . للكلمات الصحٌح اللفظ( التخرج أبحاث ـ الشعر ـ القرآن

 ـ:استخداماتهاومن  

 .الصغار مع .1

 .سبق كما كتابٌة بطرٌقة التحصٌل تحدٌد ٌصعب التً المواد فً .2

 .والمؤسسات الشركات فً الموظفٌن اختبار فً .3

 .قلٌال   العدد كان إذا .4

 .الطالب شخصٌة معرفة .5



 ـ:مميزاتها

 .بالغش تسمح ال ـ 1

 .للتعلم فرصة له ٌوفر مما فورٌة راجعة تغذٌة الطالب ٌتلقى ـ 2

 المعلم وتعرف والشجاعة الجرأة على الطالب تعود للمعلم الطالب مواجهة ـ 3

 .الطالب شخصٌة بجوانب

 .المعلومات استدعاء على وقدرته الطالب عند البدٌهة سرعة معرفة ـ 4

 ـ:عيوبها

 .كبٌرا   العدد كان إذا خاصة طوٌل وقت إلى تحتاج ـ 1

 (.سهل وآخر صعب سؤاله طالب) األسئلة توزٌع فً العدالة توفر ال ـ 2

 .ضبطه ٌصعب هاما   دورا   تلعب الفاحص ذاتٌة ـ 3

 .المادة لمحتوى شاملة غٌر ـ 4

 ـ:ٌجب العمل بما ٌأتً الشفوٌة االختبارات تحسٌنومن اجل 

 .الذاتٌة عن والبعد والموضوعٌة للدقة توخٌا   واحد من أكثر باالختبار ٌقوم أن ـ 1

 .المفحوصٌن جمٌع تغطً بحٌث األسئلة عدد زٌادة ـ 2

 .المادة من جزء من أكثر ٌغطً بما للطالب األسئلة تعدد ـ 3

 

 إجابته تتطلب اختبار كل هو المقالً االختبارٌقصد ب ـ:المقالية االختبارات ـ ثانيا

 .التقلٌدٌة علٌها وٌطلق. مقالٌه إنشائٌة طرٌقة

 :أنواعها

 (.مقٌدة) قصٌرة إجابة ذات اختبارات ـ أ

 (.حرة) طوٌلة إجابة ذات اختبارات ـ ب

 ( ناقش ،اشرح وضح، ) مثل

 



  ـ: مميزاتها

 .والتحضٌر اإلعداد سهلة ـ 1

 .هو ٌراها كما اإلجابة وتقدٌم األفكار وعرض ترتٌب فً حرٌة الطالب تعطً ـ 2

 (.تقوٌم ـ تركٌب ـ تحلٌل) علٌا عقلٌة قدرات تقٌس ـ 3

 .درس لما وفاهما   دارسا   الطالب ٌكون أن بد فال للتخمٌن، تخضع ال ـ 4

 فرصة بعطً ذاته حد فً االختبار حٌث جٌدة تعلٌمٌة بخبرات الطالب تزوٌد ـ 5

 .المعلومات ومراجعة للربط

 ـ:عيوبها

 .جٌد بشكل المادة تغطً ال ألنها الصدق عدم ـ 1

 .الهالة أثر خالل من المصلح بذاتٌة تتأثر ـ 2

 .لتصحٌحها طوٌل وقت إلى تحتاج ال ـ 3

 أخرى وٌهمل موضوعات على الطالب ٌركز قد حٌث كبٌرا   دورا   الحظ ٌلعب ـ 4

 .علٌه ركز مما االختبار فٌكون

 .المفتوحة األسئلة فً سٌما ال الموضوع جوهر عن الطالب ٌخرج قد ـ 5

 .الوقت الطالب ٌضٌع ال حتى واالستظهار الحفظ تعزز ـ 6

 تحسينها:ـ كيفية

 .شامل بشكل المادة تغطً أسئلة وضع محاولة ـ 1

 :ٌلً ما خالل من المصحح ذاتٌة على التغلب ـ 2

 .الطالب أسماء إخفاء ـ أ

 كل درجة وتوزٌع إجابته عناصر وتحدٌد سؤال لكل نموذجٌة إجابة وضع ـ ب

 .عنصر

 ٌساعد مما وهكذا الثالث ثم الثانً السؤال ثم الطالب لجمٌع سؤال تصحٌح ـ ج

 .التصحٌح فً العدالة على المعلم

 .رسبت التً األوراق فً النظر ٌعٌد ـ د



 .والتقوٌم التحلٌل بل الحفظ على تعتمد ال علٌا مستوٌات تقٌس جعلها ـ 3

 ـ: المقالية األسئلة في المتبعة األسس

 عالماتها ألن فٌها النظر ٌعٌد ثم أٌام 3 قبل) األسئلة لكتابة كاف وقت تخصٌص ـ 1

 (.فادح فٌها الخطأ ومجال كثٌرة

 .ومحددة واضحة بطرٌقة األسئلة صٌاغة ـ 2

 موضوع الطالب وضع ) مثل المحاذٌر بعض فٌها ألن االختٌارٌة األسئلة تجنب ـ 3

 .( واالرتباك القلق

 كبٌر كم تغطٌة ٌستطٌع حتى قصٌرة إجاباتها وٌجعل األسئلة عدد المعلم ٌزٌد ـ 4

 .المادة من

 أن ٌجوز فال المعلم قدمها التً التعلٌمٌة األهداف مع المعلم أسئلة تتناسب أن ـ 5

 .والتركٌب التحلٌل على قائم االمتحان بٌنما والتذكر الحفظ على منصبا   التعلٌم ٌكون

 .الكبٌرة الدرجة ذا السؤال على لٌركز سؤال كل بجوار العالمة مقدار وضع ـ 6

 .االختبار طول مع تتناسب لإلجابة الكافً الوقت إعطاء ـ 7

 التوتر الطالب ٌتجنب حتى الصعب إلى السهل من األسئلة ٌرتب أن المعلم على ـ 8

 .والقلق

 ـ:اإلنشائية األسئلة في االختيار عيوب

 .اختٌاري ٌأتً لعله آخر جزء وترك جزء دراسة على الطالب تشجٌع ـ 1

 .االرتباك ـ 2

 .إجابة األفضل السؤال ٌختار للمعلم تاركا   األسئلة جمٌع على الطالب ٌجٌب ـ 3

 .لالختبار موحد أساس ٌوجد ال وبالتالً األسئلة فً توحد ٌوجد ال هكذا ـ 4

 جمٌع على ٌجٌبون الطلبة ٌجعل فاالختبار الطالب بٌن الحقٌقٌة الفروق تخفى ـ 5

 .عنهم مضللة صورة ٌعطً مما األسئلة

 توجد وال المصحح ذاتٌة عن لبعدها بذلك سمٌت ـ:الموضوعية االختبارات ـ ثالثا

 اذا ٌصححها أن شخص ألي وٌمكن التقاربً أو المنطقً أو الخطأ للهالة أثر فٌها

 .اإلجابة مفتاح امتلك



 ـ:أنواعها

 .والخطأ الصح أسئلة .1

 .التكمٌل أسئلة .2

 .المطابقة أسئلة .3

 .متعدد من اختٌار أسئلة .4

 ـ:وخصائصها مميزاتها

 .وبسهولة المادة أجزاء جمٌع تغطً .1

 .التصحٌح سهولة .2

 .عالٌة وثبات صدق بدرجة تمتاز .3

 الحفظ عن وتبعده المشكالت وحل العلمً التفكٌر أسلوب الطالب لدى تنمً .4

 .األصم

 .تحٌز وجود وعدم بالعدالة الطالب تشعر .5

 .للتحٌز مجال فال سلفا   الصحٌحة اإلجابات تحدٌد .6

 .المصحح ذاتٌة أو الهالة ألثر فٌها وجود ال .7

 ٌناسب مما المطابقة أسئلة سٌما ال اللعب من جوا   االختبار على تضفً .8

 .الدنٌا الصفوف

 ـ:عيوبها

 .صٌاغتها فً ماهرٌن مدربٌن وإلى طوٌل، وقت إلى تصمٌمها ٌحتاج .1

 .الزمالء من الغش على تساعد .2

 المتعدد ،%55 والخطأ الصح أسئلة فً) فٌها رئٌسٌا   دورا   التخمٌن ٌلعب .3

25.)% 

 .علٌا فعلٌة عملٌات تقٌس ال .4

 .الطالب بعدد لطباعتها كثٌرا   وماال   كبٌرا   جهدا   تتطلب .5

 ـ:الموضوعية االختبارات أنواع

 ـ:والخطأ الصواب أسئلة( 1)

 تحتمل أن ٌصح وال خاطئا   أو صحٌحا   معناها ٌكون إما التركٌب كاملة جمل هً

 أو صواب كلمة بوضع علٌها ٌجاب خطأ واآلخر صحٌحا   نصفها ٌكون كأن التأوٌل

 . التحاٌل إلمكانٌة اإلشارة ٌفضل وال اإلشارة أو خطأ



 ـ:عيوبها

 .علٌا عقلٌة عملٌات تقٌس ال ـ 1

 %.55 بنسبة للتخمٌن المجال تفسح ـ 2

 .الغش على تساعد ـ 3

 ـ:مميزاتها

 .والتصحٌح اإلعداد سهلة ـ 1

 .العلٌا وكذلك الدنٌا الطبقات ذوي تناسب ـ 2

 .المحتوى من كبٌرا   جزءا   تغطً أن تستطٌع ـ 3

 .المصحح بذاتٌة تتأثر ال ـ 4

 ـ:التكميل أسئلة ـ( 0)

 .األهداف من دنٌا مستوٌات وتقٌس الدنٌا، المرحلة فً تكثر الناقصة، الجمل إكمال

 ـ:مميزاتها

 .والتخمٌن للحزر فٌها مجال ال ـ 1

 .سهل وتصلٌحها قصٌرة، إجاباتها ـ 2

 .اإلعداد سهلة ـ 3

 .المادة من كبٌرا   جزءا   تغطً أن ٌمكن ـ 4

 ـ:عيوبها

 .واالستظهار الحفظ عادة الطالب عند تنمً ـ 1

 لم إذا بالذات اإلجابة فً المعلم ٌتحٌز قد ذاتٌة، ألحكام مستندة اإلجابة تكون قد ـ 2

 .جٌدة إجابتها تكن

 .علٌا عقلٌة درجات تقٌس ال ـ 3



 فٌها لما االبتدائٌة المدارس فً تكثر ـ:المزاوجة المقابلة، المطالعة، أسئلة ـ( 3)

 وتسمى( المقدمات) األولى تسمى مجموعتٌن من السؤال ٌتألف وطرافة، لعب من

 (.االستجابات) الثانٌة

  ـ:مميزاتها

 .قلٌلة فٌها التخمٌن عملٌة ـ 1

 .والتصحٌح اإلعداد سهلة ـ 2

 .الممتحن من جهدا   تحتاج وال األطفال، تستهوي ـ 3

 ـ:عيوبها

 .االستظهار على تساعد ـ 1

 .محدود استعمالها مجال ـ 2

 .متجانسة قائمة تشكٌل نستطٌع ال قد ـ 3

 من واستخداما   انتشارا   الموضوعٌة األسئلة أكثر من ـ:متعدد من االختيار أسئلة( 4)

 :جزأٌن من تتكون وهً ألهمٌتها، المعلمٌن

 .األولى وأفضلها ناقصة جملة أو سؤال شكل على ٌكون ما غالبا   والذي: المتن.1

 .4 وأفضلها 5 أو 4 أو 3وتكون أو البدائل المموهات.2

 ـ:مميزاتها

 .عالٌتٌن وثبات صدق بدرجة تمتاز ـ 1

 .المستوٌات جمٌع من عقلٌة عملٌات تقٌس ـ 2

 .التصحٌح سهلة ـ 3

 .المحتوى من واسعة مساحة تغطً ـ 4

 .التالمٌذ أخطاء تشخٌص فً فعالة ـ 5

 .المصحح ذاتٌة من ٌخلو ـ 6

 



 ـ:عيوبها

 .خاللها من الغش ٌمكن ـ 1

 .مدرب معلم وإلى إلعدادها طوٌل وقت إلى تحتاج ـ 2

 .مالٌة مبالغ ٌتطلب وهذا الورق من كبٌرا   حٌزا   تشغل ـ 3

 .تخمٌن نسبة فٌها ـ 4

 

 ـ:الموضوعية واألسئلة المقالية األسئلة بين الفرق

 

 الموضوعٌة األسئلة المقالٌة األسئلة
 

 .التصحٌح سهلة اإلعداد، صعبة ـ 1              . التصلٌح صعبة اإلعداد سهلة ـ 1
 

 .كبٌر بشكل المادة تغطً ـ2            . المادة من كبٌرا   جزءا   تغطً ال ـ 2
 

 .المصحح لذاتٌة فٌها وجود ال ـ3                     المصحح ذاتٌة فٌها تظهر ـ 3
 

 .والتخمٌن للغش مجال فٌها ـ4                .والتخمٌن للغش فٌها مجال ال ـ 4
 

 

 او عمال   او فعال   ٌتطلب مجال فً الفرد به ٌقوم اداء بها ٌقصد:  االداء اختبارات -4

 عن تقرٌر كتابة او رٌاضً بتمرٌن القٌام او الكاتبة اآللة على كالطباعة انجازا  

 : منها مجاالت عدة فً النوع هذا وٌستخدم . ذلك ونحو بها قام زٌارة او رحلة

 .  الخ....  وتشغٌل وتشرٌح فك من العلوم مادة فً العملٌة التجارب -1

 والفنٌة والتجارٌة والزراعٌة الصناعٌة والكلٌات والمعاهد المدارس برامج -2

  المعلمٌن واعداد والهندسٌة

 . التعلم على الطالب لتحفٌز كوسٌلة استخدامها -3

 االهداف اي ، حركً النفس المجال اهداف تحقق مدى قٌاس فً تستخدم انها اي

 . حركً النفس التناسق تتطلب التً الٌدوٌة بالمهارات تتعلق التً



 

 !(تحصيليا ؟ اختبارا   نضع كيف) التحصيلي االختبار وضع خطوات

 .االختبار هدف تحدٌد ـ 1

 .أوزانها وتحدٌد الدراسٌة المادة محتوى تحلٌل ـ 2

 .أوزانها وتحدٌد التدرٌس أهداف تحدٌد ـ 3

 .المواصفات جدول إعداد ـ 4

 (.وهدف فرع لكل) األسئلة عدد تحدٌد ـ5

 .االختبار نوع تعٌٌن ـ6

 .األسئلة كتابة ـ 7

 .الواحد االختبار فً الفقرات أشكال ترتٌب ـ8

  الزمن وتحدٌد االختبار تعلٌمات ـ 9

 .االختبار ورقة إخراج ـ 15

 .االختبار إجراء ظروف ـ 11

 

 ـ:االختبار وظيفة تحديد ـ 1

 فحتى صدقه فً كبٌرا   دورا   ٌلعب ألنه جدا   مهم االختبار وهدف وظٌفة تحدٌد إن

 :تعرف أن نرٌد اختبارا   نعمم

 االختبار؟ علٌها سٌطبق التً الفئة هً من االختبار؟ غرض ما قٌاسه؟ نرٌد ماذا

 :بسيط مثال

 .اذار لشهر االساسٌة التربٌة لكلٌة الثالث للصف والتقوٌم القٌاس اختبار

 ٌكون فال الوظٌفة هذه نحو منصبة أسئلته نجعل أن علٌنا ٌفرض الوظٌفة تحدٌد إن ـ

 علم لمادة نظرٌات فٌها ظهرت توارٌخ عن نسأل ثم والتقوٌم القٌاس فً االختبار

 لما أقل أو أعلى مستوى فً االختبار ٌكون أن ٌجوز وال المثال سبٌل على النفس

 .له وضع



 .أوزانها وتحديد الدراسية المادة محتوى تحليل ـ 0

 تمثل أنها نفترض اختبار شكل على عٌنة أخذ هو المحتوى تحلٌل من الغرض ـ

 .الدراسٌة المادة محتوى

 فالتارٌخ أخرى، مادة عن ٌختلف تحلٌلها فإن وبالتالً الممٌز نمطها لها مادة كل ـ

 .الرٌاضٌات عن ٌختلف

 ـ:التحلٌل عملٌة فً اآلتً نتبع ما عادة ـ

 مجاالت إلى نقسمه رئٌسً موضوع كل رئٌسٌة، موضوعات إلى المادة نقسم ـ 1

 والمفاهٌم والرموز المصطلحات من عدد تحته ٌتدرج فرعً موضوع كل فرعٌة،

 .والحقائق

 من أخذه الذي الجهد حسب أو أهمٌته حسب دراسً موضوع كل وزن تحدٌد ـ 2

 .حجمه أو المدرس

 .أوزانها وتحديد التدريس أهداف تحديد ـ 3

 ٌجعل علٌها فالتعرف ، ومستواه التحصٌل نوع توضح التً هً التدرٌسٌة األهداف

 . منه الغاٌات تحقٌق على قادرا   االختبار

 : أنواعها

 (  التربوٌٌن من وتقبال   واستقرارا   شهرة أكثرها وهو)  المعرفً العقلً المجال – 1

 (  ألخ...  مٌول – اتجاهات – قٌم)  االنفعالً الوجدانً المجال - 2

 (  ألخ...  ٌقفز - ٌرسم)  حركً النفس المجال – 3

 : المعرفً العقلً المجال

 بهرم يعرف ما صاغ حيث"  بلوم"  العالم هو المجال هذا في كتب من أشهر))

 :(( التالية المستويات ويشمل بلوم

 كما المعلومات على والتعرف واالستدعاء التذكر على القدرة أي:  المعرفة – 1

 . التعلم أثناء قدمت

 (  الخلٌة مفهوم الطالب ٌعرف ان)  ٌحدد – ٌسم – ٌعدد – ٌعّرف:  مثال

 . مناسبة استعماالت فً المعلومات توظٌف على القدرة: الفهم – 2



 ظاهرة الطالب ٌفسر ان. )  ٌختصر – ٌوضح – ٌشرح – ٌعلل – ٌفسر:  مثال

 (السطحً الشد

 الحٌاتٌة المواقف على والتعمٌمات المبادئ وتوظٌف نقل على القدرة:  التطبٌق – 3

 . الجدٌدة

 . االمالئٌة األخطاء ٌصحح – رٌاضٌة مسألة ٌحل – خط تحته ما ٌعرب:  مثال

 . بٌنها االختالف أوجه واكتشاف البدائل مقارنة على القدرة:  التحلٌل – 4

 حٌث من والتقوٌم القٌاس بٌن الطالب ٌقارن ان. )  ٌستنتج – ٌمٌز – ٌقارن:  مثال

 ( الشمولٌة

  متفرقة عناصر من جدٌدة نماذج انتاج على القدرة:  التركٌب – 5

 مقاال الطالب ٌكتب ان. )  جملة ٌكون – تعبٌر موضوع ٌكتب – ٌصمم:  مثال

 ( انشائٌا  

 . القرار واتخاذ النقد على القدرة:  التقوٌم – 6

 العادات فً رأٌه الطالب ٌبدي ان. )  موقف على ٌحكم – ٌنقد – رأٌه ٌعطً:  مثال

 .(المعاصر المجتمع فً السائدة القبلٌة

 /  هامة مالحظات

 . األخٌر المستوى من اقترب ما وأصعبها األول المستوى فً كان ما األسئلة أسهل

 . المعرفة مستوى فً األسئلة من المعلم ٌكثر أن الخطأ من

 أسئلة المعلم ٌعطً عندما وذلك للتضلٌل قابلة العلٌا المستوٌات فً األسئلة بعض

 . هو ذكره لما تماما   مماثلة

 :باآلتي محكوم وهذا األهداف من مستوى كل وزن تحديد ـ

 من وقلٌل األولٌن المستوٌٌن على تركز الدنٌا الصفوف)  والصف المرحلة نوع ـ أ

 . العلٌا المستوٌات من اإلكثار من بد فال األعلى المراحل أما ، األخرى المستوٌات

 والفهم التذكر مستوٌات فً األسئلة فٌها تكثر مثال   كالتارٌخ فمادة)  المادة طبٌعة ـ ب

 . التطبٌق على فتركز كالرٌاضٌات مادة بٌنما ، فال والتركٌب التطبٌق أما والتحلٌل

 (  للحصة انعكاس االختبار)  المعلم علٌه ركز الذي المستوى ـ ج



 : المعرفً المجال فً مستواها حسب التالٌة الجمل صنف:  تمرٌن

 . العشرٌة للكسور التربٌعً الجذر ٌحسب .1

 . اآلسٌوٌة العربٌة الدول بأسماء قائمة ٌجهز .2

 . الشرائح بعض فحص فً المجهر ٌستخدم .3

 . أربعة من بأكثر(  ص)  الرسول زواج ٌعلل .4

 . المتزوجة المرأة عمل فً رأٌه ٌذكر .5

 . الختامً والتقوٌم التكوٌنً التقوٌم بٌن ٌقارن .6

 . بحرٌة لرحلة ٌخطط .7

 . القطعة من الرئٌسٌة األفكار ٌستخرج .8

 

 .المواصفات جدول إعداد ـ 4

 !المواصفات؟ جدول هو ما

 بٌن وبالتالً/ واألهداف الدراسً المحتوى بٌن ٌربط مخطط هو المواصفات جدول

 .واألسئلة المحتوى

 ـ:أهميته

. األساسٌة المادة لمحتوى شاملة أسئلة وضع على المعلم ٌساعد المخطط وضع ـ 1

 (.المحتوى صدق)

 .االختبار ٌقٌسها التً األسئلة مستوى تنوٌع فً المعلم ٌساعد ـ 2

 .ومستوٌاتها األهداف تناسب التً التدرٌس طرق ٌنهج أن فً المعلم تساعد ـ 3

 .بالمادة ٌتعلق شًء كل درس ألنه بالندم ٌشعر ال الطالب تجعل ـ 4

 الجهد أو والوقت ٌتناسب وزنا   المادة من جزء كل إعطاء على المعلم تساعد ـ 5

 .فٌها صرفه الذي

 .الطالب تحصٌل على دقٌقا   حكما   ٌعطً ـ 6



 !المواصفات؟ جدول بناء ٌتم كٌف ـ

 وٌختص األفقً بالمحتوى، ٌختص العمودي: بعدٌن فً جدوال   تصمٌم ٌتم ـ 1

 .التعلٌمٌة األهداف بمستوى

 بحٌث تعلٌمً هدف ولكل الدراسً المحتوى من جزء لكل النسبٌة األهمٌة تعٌٌن ـ 2

 أو( أخذها التً الحصص) الهدف تعلم فً المبذول الجهد مع األهمٌة هذه تتناسب

 .نظره الموضوع أهمٌة مدى

 .دراسً محتوى كل من هدف لكل المخصصة األسئلة عدد تحدٌد ـ 3

 

 :  االتية الخطوات(  المواصفات جدول)  االختبارية الخارطة اعداد

 :  اآلتً بالقانون للموضوع المحتوى أهمٌة نسبة حساب – أ

  الموضوع لتدرٌس الالزمة الحصص عدد

 155= ×  للموضوع المحتوى أهمٌة نسبة

  للحصص الكلً العدد

 :  اآلتً بالقانون السلوكً الهدف أهمٌة نسبة حساب – ب

  مجال لكل السلوكٌة االهداف عدد

  155= ×  السلوكً الهدف أهمٌة نسبة

  السلوكٌة االهداف مجموع

 :  اآلتً بالقانون فصل أو محتوى لكل االسئلة عدد حساب -ج

  للمحتوى النسبٌة االهمٌة×  الكلً الفقرات عدد

  155=  مستوى لكل االسئلة عدد

 :  اآلتً بالقانون خلٌة لكل االسئلة عدد حساب – د

  السلوكً الهدف نسبة×  الواحد للمجال االسئلة مجموع

 155=  خلٌة لكل االسئلة عدد



 . المواصفات جدول خالل من ٌتضح ما وهذا : األسئلة عدد ـتحديد 5

 (  االختبار نوع) االختبار فقرات شكل تعيين - 6

 :منها عدة لعوامل ٌخضع وهذا

 والتكمٌل وخطأ صح ٌالئمهم االبتدائً طالب: التحصٌلً الطالب مستوى ـ أ

 .االبتدائً تناسب ال متعدد من الموضوعٌة/ وثانً أول تناسب ال المقالٌة والمقابلة،

 كان إذا سٌما ال متعبة المقالٌة األسئلة كانت كبٌرا   العدد كان إذا: الطالب عدد ـ ب

 .قصٌر النتائج تسلٌم وقت

 وعلى جٌدة مادٌة إمكانات تحتاج الموضوعٌة االختبارات: المدرسة إمكانات ـ ج

 .ذلك مراعاة المعلم

 .وهكذا شفوي ٌناسبه الترتٌل التركٌب، إال ٌناسبه ال اإلنشاء: المادة طبٌعة ـ د

 ـ:األسئلة كتابة ـ 7

 :اآلتً مراعاة من بد ال

 .غموض فٌها لٌس واضحة سهلة األسئلة لغة ـ أ

 .بالمعنى تخل ال بحٌث أمكن ما قصٌرة ـ ب

 .الكتاب من حرفٌا   منقول السؤال نص ٌكون أال ـ ج

.... المؤلف اسم ما الطبعة، رقم ما)لها قٌمة ال هامشٌة مستوٌات السؤال ٌقٌس اال ـ د

 (.إلخ

 غٌر ٌراه ما حذف قرائتها أعاد ما إذا حتى كبٌرا   عددا   المعلم ٌكتب أن ٌفضل ـ هـ

 .مناسبا  

 ـ( :االختبار كراسة إخراج) االختبار في الفقرات أشكال ترتيب ـ 8

 .واضحة الطباعة تكون أن ـ 1

 .طباعتها قبل واللغوٌة المطبعٌة األخطاء المعلم ٌراجع ـ 2

 فً خط وضع وٌفضل سؤالٌن كل بٌن واحد سطر بمقدار فاصل ٌوجد ـ 3

 .المنتصف



 .واحدة صفحة فً ٌكون بل صفحتٌن فً السؤال ٌجزأ أال ٌفضل ـ 4

 عدة وجود عند بالذات األعلى المنتصف فً الصفحة رقم كتابة الجٌد من ـ 5

 .صفحات

 تنتهً الصعوبة فً وتبتدأ دنٌا عقلٌة درجات تقٌس التً بالفقرات نبدأ أن ٌنصح كما

 :باآلتً ٌنصح ولذا العلٌا، بالقدرات

 (.خطأ أو صح)  بأسئلة االختبار ٌبدأ ـ 1

 .التكمٌل أسئلة ـ 2

 .المطابقة أسئلة ـ 3

 .متعدد من االختٌار ـ 4

 .القصٌر المقالً ـ 5

 .المفتوح المقالً ـ 6

 الصعوبة فً تتدرج ثم سهلة بأسئلة فقرة كل تبدأ أن فٌفضل األسئلة ترتٌب عن أما

 .وهكذا

 ـ:السؤال شكل يختار عليها بناء   التي العوامل

 األسئلة فبعض االختبار ٌقٌسها التً التدرٌسٌة األهداف هً ما: االختبار أهداف ـ 1

 . فالبدائل فوق هو لما ٌصلح وبعضها تذكر

 الصواب بل متعدد من االختٌار ٌناسبهم ال األطفال: المفحوصٌن خصائص ـ 2

 .تقلٌل مع فالمتعدد االبتدائً أم والمطابقة، والخطأ

 الوقت كانت إذا أما الموضوعً فٌفضل محدودا   الوقت كان إذا: االختبار زمن ـ 3

 .المقالً فٌفضل( مثال   ماجستٌر) كبٌرا  

 كان محدود وقت فً مطلوبة والنتائج كبٌرا   العدد كان إذا: الطالب عدد ـ 4

 .أفضل الموضوعً

 مقٌدة كانت إذا لكن فالموضوعً واسعة اإلمكانات كانت إذا: والطباعة اإلخراج ـ 5

 الحل هو فالمقالً واحدة بصفحة



 تطبٌق ٌناسبها الرٌاضٌات مقالً، ٌناسبه اإلنشاء(: المحتوى نوع) المادة طبٌعة ـ 6

 .أكثر الموضوعً ٌناسبه العلوم مناسب، غٌر فالموضوعً وتحلٌل

 ـ:االختبار تعليمات ـ 9

 التعلٌمات هذه تكون أن وٌفضل به، خاصة تعلٌمات االختبارات أشكال من شكل لكل

 :ومنها منفصلة ورقة على

 القٌاس فً األول الفصل نصف اختبار) االختبار من الغرض ٌحدد أن ـ 1

 (.والتقوٌم

 (.التربوٌة البحوث فً هذا. )اإلجابة شكل ٌحدد مثال وضع ـ 2

 الٌوم شعبته، رقمه، الطالبة، اسم سؤال، كل درجة لالختبار، المحدد الزمن ـ 3

 .الدراسً المستوى والتارٌخ،

 .منفصلة ورقة فً التعلٌمات وضع ـ 4

 .األوراق وعدد األسئلة عدد إلى الطالً تنبٌه ـ 5

 .ذلك إلى الطالب تنبٌه ٌجب التخمٌن معادلة تطبٌق عند ـ 6

 ـ:االختبار إجراء ظروف ـ 12

 .والتهوٌة اإلضاءة جٌدة. الضوضاء عن بعٌدة االختبار قاعة تكون أن ـ 1

 .غٌرها أو سؤال لتصحٌح سواء اإلجابة أثناء الطالب مقاطعة عدم ـ 2

 .حجمه من أكثر قٌمة لالختبار المعلم ٌعطً أال ـ 3

 بالوقت الطالب إشعار ـ 5 حفلة بعد ٌكون فال لالختبار المناسبة الظروف اختٌار ـ 4

 .أقصى كحد اثنٌن أو مرة المتبقً

 

 

 

 

 

 



 

 الثالث الفصل

 ـ:الجيد االختبار صفات

 .الصدق .1

 .الثبات .2

 .لالستعمال والقابلٌة الموضوعٌة .3

 

 ـ:االختبار صدق ـ 1

 ٌقٌسه ما على ٌدل ال أحٌانا   االختبار اسم. )لقٌاسه وضع ما االختبار ٌقٌس أن وهو

 (.القٌاس من الغرض على ولكن

 ـ:خصائصه

 (.ٌقٌسها التً للفئة بالنسبة صادق). نسبً ـ 1

 ولٌس للذكاء صادق) ٌقٌسها التً الصفة لنوع بالنسبة صادق أنه أي. نوعً ـ 2

 (.للشخصٌة صادقا  

 االختبار صدق على الحكم أن بمعنى نفسه، باالختبار ال بالنتائج ٌتعلق الصدق ـ 3

 .االختبار عنها ٌتمخض التً النتائج خالل من إال ٌتم ال

 .العكس ولٌس بالضرورة ثابت هو الصادق االختبار ـ 4

 ـ:الصدق أنواع

 ـ:الظاهري الصدق ـ 1

 .فقراته مع متطابق عنوانه وأن الصفة، هذه ٌقٌس أنه ٌدل مظهره كان إذا

 .التحلٌلٌة النظرٌة ظهرت عام أي فً: ٌقول النفس علم فً اختبار ٌصح ال: فمثال  

 ـ:المحتوي الصدق ـ 2

 درست، التً المادة محتوى أو السلوك، لمحتوى شامال   االختبار ٌكون أن أي

 :كالتالً وٌوزن

 (.منها جزء كل) تدرٌسها فً المعلم قضاه الذي الوقت على بناء   ـ أ



 وٌسمى( قسم كل وأهمٌة) المادة أقسام من قسم بكل المعلم اهتمام على بناء   ـ ب

 .المحكٌة صدق أحٌانا  

 ـ:التنبؤي الصدق ـ 3

 الفرد علٌه سٌكون بما نتنبأ أن نتائجه خالل من نستطٌع الذي االختبار ذلك هو

 .العامة الثانوٌة كاختبار. مستقبال  

 ـ:التطابقً صدق ـ 4

 النواحً ٌقٌس اخر تحصٌلً اختبار بنتائج الجدٌد التحصٌلً االختبار مقارنة أي

 االستعانة ٌمكن مقارنة وجود تعذر واذا الجدٌد االختبار ٌقٌسها التً واالغراض

 . نفسه المجال فً الخبراء برأي

 ـ:االختبار ثبات ـ 0

 أو المجموعة نفس على كرراالختبار ما إذا ٌتغٌر ال النسبً الطالب مركز أن أي

 نسبة ولكن الدرجة نفس على الطالب ٌحصل أن ذلك معنى ولٌس. له مكافئا   اختبارا  

 فً حدث التغٌٌر ٌكون أن كذلك قرٌبة، الجدٌدة المفحوص لدرجات الجدٌدة الدرجة

 .أٌضا   الثبات فً ٌقدح ال فهذا الكبٌرة المجموعة من ثالثة أو اثنٌن درجات

 ـ:الثبات معامل حساب طرق

 ـ:االختبار إعادة ـ 1

 زمنً بفارق متتالٌتٌن مرتٌن المجموعة نفس على االختبار نفس إجراء ٌعنً وهذا

 معامل هذا وٌسمى النتٌجتٌن بٌن االرتباط معامل نوجد ثم أسبوعٌن، عن ٌزٌد ال

 (.5.5) عن زاد ما وأفضلها( 1 ـ صفر) بٌن وهو ثبات

 ـ:عيوبها

 مما األسئلة عن فكرة أخذوا كونهم من الثانٌة المرة فً الطالب إجابات تتأثر ـ 1

 .أعلى فٌها الدرجات ٌجعل

 ألنهم الصحٌحة اإلجابات األولى المرة فً فشلوا الذٌن الطالب بعرف قد ـ 2

 .الثانً االختبار نتائج على ٌؤثر مما االمتحان من خروجهم عند عنها ٌسألون

 .درجاتهم تتراجع وبالتالً األولى المرة فً كتبوه ما الطالب بعض ٌنسى قد ـ 3

 .طوٌال   وقتا   وتأخذ مادٌا   مكلفة ـ 4



 ـ:المكافئة الصور الطريقة ـ 0

 السمة، نفس ٌقٌس له مكافئا   آخر اختبار تعمٌم ثم معٌنة، سمة لقٌاس اختبار تعمٌم

 حتى بسٌطة استراحة بفارق الوقت نفس فً ذاتها المجموعة على االختباران وٌطبق

 .االختبارٌن بٌن االرتباط نحسب ثم ٌملوا، ال

 ـ:عيوبها

 .الجوانب جمٌع فً تماما   متكافئٌن اختبارٌن تعمٌم الصعب من ـ 1

 .خاصة النفسٌة الظروف نفس فً االختبارٌن فً الطالب نضع أن الصعب من ـ 2

 .طوٌل وقت وتأخذ مادٌة مكلفة ـ 3

 ـ:التصفية التجزئة ـ 3

 نتائج وتحسب وفردٌة زوجٌة فقرات إلى ٌقسم ثم واحد اختبار على الطالب ٌجٌب

 .ارتباط معامل لها وٌوجد قسم كل

 ـ:العيوب

 .االختبار كل ولٌس االختبار نصف ثبات معامل هو الثبات معامل ـ 1

 .العقلً والمستوى الصعوبة فً والزوجٌة الفردٌة الفقرات تتكافأ ال قد ـ 2

 

 ـ:الصفية االختبارات نتائج تفسير

( خام عالمة) تسمى فالعالمة الطالب، علٌها حصل التً للعالمة معنى إعطاء أي

 على بناء   االختبارات تفسٌر وٌمكن تفسٌرها، ٌتم لم ما شًء أي تعنً ال وهً

 :اآلتً

 . لالختبار الكلٌة العالمة تحدٌد ـ 1

 (.المعٌاري واالنحراف المتوسط) التباٌن مستوى معرفة ـ 2

 .المادة أجزاء لجمٌع االختبار أسئلة تمثٌل ـ 3

 .االختبار وصعوبة سهولة مستوى ـ 4

 



 ـ:التحليل خطوات

 .له الكلٌة الدرجة ونضع االختبار نصحح ـ 1

 .تصاعدٌا   أو تنازلٌا   الدرجات نرتب ـ 2

 .األوراق من% 35 وأدنى% 35 أعلى نأخذ ـ 3

 

 ـ:التمييز معامل

 قدرتهم حٌث من الطلبة بٌن الفردٌة الفروق ٌحدد أن االختبار من األساسً الغرض

 ضعٌف سؤال هو منخفضة تمٌٌزه درجة الذي. فالسؤال والتحصٌل، االستٌعاب على

 .الفردٌة الفروق ٌراعً ال

 لذا شك وال صعب وهذا منه قرٌبا   أو صحٌح واحد كان ما التمٌٌز معامالت أفضل

 ٌمكن هذا دون وما( 5.75 غلى 5.25) بٌن ٌتراوح الجٌد التمٌٌز معامل فإن

 وإنما الفقرة على ٌجٌبوا أال ٌجب الضعاف الطالب أن هذا ٌعنً وال رفضه،

 الطلبة نسبة من أكثر األقوٌاء من علٌها المجٌبٌن الطلبة نسبة تكون أن هو المقصود

 .واضح بشكل الضعفاء من

 

 التوفٌق لجمٌع الطلبة
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