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 الفصل الاول

 مفاهيم أساسية في القياس والتقويم

 ماذا نقيس ؟
يعنى المعلم في غرفة الصف بتعامله مع الطلبة مع اكثر من نوع من السمات او الخصائص فهوو تتعامو  

 Educational)االقلوووووار التر ووووو  علووووى ا غلووووح موووووع التسصووووو  اصووووشة  ئلسووووولة   و وووو ا مووووا ي وووووا  اللووووه عووووا   

Measurement  ا  ان  نوواس اوومات االوورت   يسووتطلع المعلووم فصوولها عوون اوومة التسصووو  مثوو  ال لوو  والوو  ا   )
 Psycologicalوالسومات ال خصوولة المتعل ووة اووالقلم والمووووا وا ذاا ووات و وو ا ي ووا  اللووه عوا   )االقلووار النشسووي 

Measurement ما انه تتعامو  موع اومات مون نووع االور مثو  الطووا والووةن وال وة   السوم لة وال وة   البصور ة    )
 ( .Physical Measurementو  ا ما ي ا  الله عا   )االقلار الشوز او  

او الخصوائص   ا  ذعورا السومة اانهوا )ماموعوة  Traitsو ك ا يمكن ال وا اان الو   نقلسوه  وو السومات 
لمترااطوووة التوووي ذموووو  للسوووةو، موووع اعموووها(   و وووي فوووشة مر بوووة غوووور منشووور   فالووو   لةيوووه اووومة مووون السووولو لات ا

  جات جوة  في الما   الة االة و   ح الى المكتبة  اتعا   الكتوح و توااع الن وا ات الصو لة  ذراه يأالةالتسصو  
 والالف لة   او امة مسةو    سمة )ذ وق الطعام( مثاًل . 

ة من الالا انماط السلوس المالحو    و  يمكون الااوها مبا ور    فموثاًل عنوة الوار و ستةا عا   على السم
اومة ع للووة  الوو  ا      يمكون  ذ ووة الوو  ا  او مالحمتوه اصووو   مبا وور    بو  يمكوون مالحمتووه مون الووالا موا ووف 

ا القلار نستطلع ان مختلشة ذتطلح ال  ا     ما في ال ة   على التعام  مع ا   ام وا عةا  والمشاهلم . ومن الال
 : (1نقلس الشروق الشر ية في السمات   وان   ه الشروق ا  عة انواع  ما في ال ك  )

 
 
 
 
 
 
 

 (1 ك  )
 توضح انواع الشروق في السمة 

 
 
 

 م ا نة الشر  اغوره من افرا  ماموعته بون ا فرا  -1

في  ات  -2
الشر 

 م ا نة نواحي المعف وال و  ل ة ات الشر  وامكاناذه وااتعةا اذه 

 م ا نة الاوانح المعرفلة والاسملة والوجةانلة والسلو لة بون الاماعات-3

 م ا نة ال ة ات وا اتعةا ات المهنلة بون ا فرا  بون المهن -4
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 :تعريف القياس

ذرذبط  لمة القلار في التعام  الوومي امعاني الوضوح والة ة    ما ترذبط ا نسان ا عتلا   اعة  من     
عمللات ي وم بها توملًا .  تلك المتعل ة امسافة يم وها في الطر   او  اال  منزله   او حام  ملة من الما  

  او ا صى وةن يستطلع حمله  ون عنا   بور . ي ر ها في الووم   او فتر  ةمنلة يستغر ها للوفوا الى عمله 
او  ااألمتا وفي الغالح ما تتم التعبور عن      ه العمللات او الكملات بوحةات معونة على  وئة ن اط ذعرا 

عناية ا نسان الى التعام  مع الار فشات مث   هاما ذتا اللترات او الساعات او الكولوغرامات على الترذوح .
الت  ر   او التشكور   او ال ة   على ضبط العوا ف   فان الصو   ذبةو اكثر ذع وةًا وذ  بًا من     الةاف لة   او

 ب   عنة ا   بة من التعرا الى مشهوم القلار و بلعته   فالقلار لغة مأالو   من الشع   ار   امعنى  ة    
  ار ال ي  اغوره او على غوره  ة ه على مثاله . 

وجح على من ي وم بهوا ذعووون  لوو  عوة   او  موي لل وي  الو   تتشسصوه وغالبوا موا توتم والقلار عمللة تت
   لأل وووااذعوووون الووةلو  الم ووا  اللووه االنسووبة لوحووة  الووار مختووا     و ووة ذكووون  وو ه الوحووة   ووي السوونتمتر االنسووبة 

   والنسمة االنسبة لعة  السكان . لألوةانوالغرام االنسبة 
ذوتم عون  ر و  العوة او عون  ر و  ا التبوا  الو   يك وف عون اعوة او عوة  ااعووا  وعمللوة القلوار يمكون ان 

و و ه ا   وام  وة ذكوون اعوةا ا فوسلسة او  ااأل  وامثم يعبر عن نتلاوة القلوار  –عن الطوا والوةن مثال  –لل ي  
 كسو ا او نسبا او انسرافات م لا  ة وغور  لك .

اووووووووبو  المثوووووووواا ولوووووووولس للسصوووووووور   ف ووووووووة عوووووووورا و نوووووووواس ذعر شووووووووات  ثووووووووور  للقلووووووووار نوووووووور  اعمووووووووها علووووووووى 
( اانوووه Stevens(   و عرفوووه )اوووتلشزاأ  وووام( القلوووار علوووى )انوووه ذمثووو  الصوووشات او الخصوووائص Campbell)كامبووو 

( اووان )القلووار Guilfordاو احووةا، وف ووا ل وووانون او  واعووة مسووة  (   و وورت )جولشووو   لأل وولا )عمللووة ذسةتووة ا  ووام 
( ان القلوار  وو واوولة يمكون عون  ر  هوا ذكمولم   Tylerو ورت ) ذواتلو    (  وامااأل  وفف للبونوات او المعطلوات 

 و تمح من الالا التعا  ف ان القلار ي م  على ثال، ماموعات  ي : . الموا ر السلو لة
 ا   ام والرموة . 1-
 الخصائص او ا  لا  او ا حةا، او السمات .-2
 ال واعة او ال وانون . -3
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 :انواع القياس

 -مكن ان ن سم القلار على نوعون :ي
القلار المبا ر : و و ان نقلس الصشة   او الخافلة نشسها    ون ان نمطر الى الار ا ثا  الناجمة عنهوا -1

  فعنةما نقلس  وا ا نسان   فنسن نقلسه اطر  ة مبا ر    ا   نستعم  ا ا  القلار فوي  لوك    والمتر او الو  اع 
عنةما نقلس وةنه نمعه على موزان   فلقلس لنوا المووزان وةنوه : االكولوغراموات   او الغراموات   او اللا    و  لك 
   او ما  ااه  لك .

القلووار غووور المبا وور : فووي مثوو   وو ه السالووة     نسووتطلع الووار الصووشة او الخافوولة اطر  ووة مبا وور    وانمووا -2
لة الصشة   او الخافلة   فال  ا  عنة ا نسوان موثال نقلس ا ثا  المترذبة علوها   لنتوف  من الالا  لك الى  م
 ( او  150%    نستطلع ان نمعه على موزان   ون وا ان   ا ه  و )

(   وانما ن وم بتصملم االتبا ات الافة اال  ا    ونار ها على ا نسان   ونستةا على ال  ا  من الوالا  %90) 
التسصوللة     نستطلع ان نقلسوها ا وك  مبا ور   حوون اننوا    نتائج   ه ا التبا ات  وعنةما نقلس  ة   الطالح

نسوتطلع ان نلموس  و ه ال وة   نشسووها   وانموا نسوتطلع ان نوتلمس اثا  وا موون الوالا ذصوملم االتبوا ات ذسصووللة ذبووون 
 .نتائاها  ة   الطالح التسصوللة

 
 

 :خصائص او طبيعة القياس النفسي والتربوي 
   الصائص و ي :للقلااون النشسي والتر و  عة

 القلااان النشسي والتر و   مي وا  فللس اقلار .-1

 القلااان النشسي والتر و  الار غور مبا ر  فنسن   نقلس ال  ا  اعونه   وانما نستةا علله من  -2
 اثا ه .    

 القلار النشسي والتر و  فله الطأ ما   وعلونا اكت افه االطرائ  ا حصائلة   ثم نز له  ب   -3

 ااتعماا النتائج او ذشسور ا .    
 -ومن بون   ه ا الطا :

االطوووا  الصوووةفة مثووو  : التخموووون فوووي ا التبوووا ات الموضوووويلة   والرابوووة ا جتمايلوووة فوووي اعووو  الم ووواتلس  -أ
 النشسلة وال خصلة وا جتمايلة .

 االطا  التسوز التي  ة ذنتج عن الخل لة الساا ة للم وم . -ب
ال خصووولة التوووي تتصوووف بهوووا  خصووولة واضوووع ا التبوووا  او الم ووووم االلوونوووة   او ال سوووو  او االطوووا  البنلوووة  -ج

 ا عتةاا .
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الصشر في القلااون النشسي والتر و  فشرًا نسبلًا وللس فشرا حقلقلا فهو   تةا على عةم وجو  ال ي    فا ا -4
 ووئا فوي السسواب   وانموا حص   الح على فشر في وحة  من وحةات السساب فه ا   يعنوي انوه   يعورا 

يعني انه   يعرا  وئا االنسوبة لهو ه العونوة مون ا اوئلة   فلوو ااوتبةلنا ا اوئلة اأاوئلة االورت ااوه  منهوا فوان 
   جته ذتسسن .

غووور ذووام   أ  انووه   تووتم الووار السوومة عوون  ر وو  التس وو  موون مسووتوت ا  ا  علووى  افووة المثووورات والش وورات او -5
لماواا السولو ي الو   ذتكوون منوه السومة   بو  توتم عوا   االتلوا  عونوة مون ذلوك ا اووئلة او ا اوئلة التوي ذمثو  ا

الر اضولات موثاًل تتكوون عونوة  فاالتبوا الش رات وال   تتكون منها ا التبا  وال   يعت ة انه يقلس ذلك السمة . 
ثانلووة يكووون القلووار موون ا اووئلة ذمثوو  مستوووت مووا   الر اضوولات للصووف الثالوون المتواووط مووثاًل . وموون ناحلووة 

الطبلعوي ذاموًا   و لوك  ن العونوة التوي توتم االتلا  وا فووي القلوار ذمثو  الماواا الو   ذسوسح منوه   ا  ان عونووة 
 ذغني ذمامًا عن التعام  مع  ام  الةم . البوولوجلةالةم التي تتم فسصها لمعرفة الصائصه 

تر و ووة والنشسولة عنووه فوي القلووار فوي العلوووم لو لك يمكوون ان نسوة  ن وواط ا الوتالا بووون القلوار فووي العلووم ال 
 .(2الطبل لة  ما في ال ك   )

 الشوز ائي الطبلعيالقلار  القلار النشسي والتر و  

 مبا ر غور مبا ر -1

 مطل  ومست   مرذبط اغوره-2

 اكثر ضبطًا و  ة ا   ضبطًا و  ة -3

 فةق ا  وات   ي ك فوها فةق ا  وات الاضع لل ك -4

 ذام ذامغور  -5

 الصشر مطل  الصشر نسبي-6

 
 (2 ك  )

 الشوز ائيالشروق بون القلار التر و  والقلار 
 

 :االختبار
اما ان القلار  و العمللة التي تتم بها ذسةتة السمة او الخافلة ذسةتةا  ملا فان ا التبوا   وو ا  ا  التوي 
ذسوووتخةم للوفووووا الوووى  ووو ا التسةتوووة او التكمووولم   ولكووون تب وووى السوووواا مطروحوووا موووا   ووو ا ا التبوووا  ومموووا تتكوووون   

ا اوئلة او الموا وف او المثوورات التوي تورا  مون  عن   ا التساذا ن وا ببسا ة ان ا التبا  )ماموعة مون ولإلجااة
الطالح او أ   خص ا اتاااة لها( . و ة ذتطلح   ه ا ائلة او الموا وف مون الطالوح اعطوا  معواني لكلموات   
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او حو  لم وكالت   اضوولة او التعورا علووى اجوزا  مش ووو   مون  اووم او فوو   معونووة   وغوور  لووك مون ا اووتاااات 
 المثورات المتممنة في ا التبا    وذسمى ا ائلة او الموا ف   ه ف رات ا التبا  . التي ذتطلبها نويلة 

الووى ان ا التبووا   ووو  ر  ووة منممووة للم ا نووة بووون اوولوس فوور تن او  (Cronbach 1966و  ووور )كرونبووا  
مالحمووة اكثوور . ان معنووى  لووك ي ووور الووى ان عونووة موون السوولوس ذعنووي ان ا التبووا  النشسووي او الع لووي ي وووم علووى 

والووار عونووة فووغور  جوووة  ا نت ووا  موون اوولوس الشوور    فووا ا ا ا  المخووتص ان يختبوور المسصوووا اللشمووي او اللغووو  
التر وو  او النشسوي )يبوا    فا التبوا  ًا اللطش    فانه يشسص ا ا  الطش  في عونة مماثلة مون الكلموات وا لشوا  . 

 (50لموورا  الااووها(   فاالتبووا  المشوور ات اللغو ووة المكووون موون )عوون عونووة فووغور  ولكنهووا ممثلووة للسوومة او الخافوولة ا
مشور ه مووثال  ووو عونووة مون المشوور ات او الكلمووات التووي يشتورا ان يعوورا منهووا الشوور   وة ًا معونووًا   و وو ه الكلمووات  ووة 

 .. و المث  في االتبا  العمللات الر اضلة او االتبا  المشاهلم العلملة او غور ا . ااأل اذ ة  
يختلووووف عوووون مشهوووووم ا متسووووان  Testلمخلصووووون فووووي القلووووار والت ووووو م الووووى ان مشهوووووم ا التبووووا  و  ووووور ا
Examination  غووم ان احوووة ما يسوووتعم  بووةً  مووون ا الووور فووي العمللوووة التعللملوووة   فمشهوووم ا التبوووا  ا وووم  مووون   

االتبووا  الطووبل والتغ يووة   مشهووم ا متسووان   ا  ياوورت  االو  المواسووة التر و ووة والا جهوا   مووثاًل االتبووا  السولا ة او 
االتبا  ما   العلوم او الر اضلات   االتبا  علم النشس. و ة تتخ   را ًا مهمًا في نتائج ا التبا  و وة   يكوون  و لك 
في موا ف االرت . ا  ان مشهوم ا متسان  ائمًا ترذبط االعمللة التعللملة وذكون نتائاه  ات  را ات مهمة وحاامة 

  في حلا  الطالح 
 

 وظائف االختبارات:
 ا ذلة :  لألغراا التسصوللةذستخةم ا التبا ات 

الار ذسصو  الطالب وذ ةمهم : ي ةم لنا ا التبا  معلومات  اموة عون اوور العمللوة التعللملوة   وموةت ذس وو  -1
 ا  ةاا التعللملة . 

ال بووووا وا التلوووا  : يس ووو  لنوووا ا التبوووا  اذخوووا   ووورا ات حووووا  بووووا الطلبوووة او االتلوووا  ا فمووو  مووونهم فوووي ضوووو  -2
المعلومووات التووي ي ووةمها لنووا    مووا انوووه يشوورة لنووا ا فوورا  المووو لون  اووتالم وءلشوووة مووا او عموو  مووا فووي ضووو  ذلوووك 

 المعلومات التي تزو نا بها ا التبا  . 
لنا ا التبا  مستو ات الطلبة وذصنلشهم الى عة  ماموعات حتى يمكننوا فوي السواق  و   ذسةتة المستوت : يسة -3

 الح االماموعة التي ذنااح مسوتواه مموا يمكون المسووولون اعوة ا  مون وضوع ا اوتراذلالات التعللملوة التوي ذوتالئم 
 ومستوت    ماموعة .

ي ذسصووو  الطلبووة   او الصووعو ات التووي الت ووخلص : ذك ووف ا التبووا ات  ائمووًا عوون عواموو  المووعف وال ووو  فوو-4
يعووانون منهووا موون الووالا ذسلووو  ا جااووات الخا ئووة   ممووا يسوومح لنووا ااذخووا  ال وورا ات المنااووبة فووي ذطووو ر ا اووالوح 

 التعللملة . 
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ذن وولط الةاف لووة : لالالتبووا ات التسصوووللة  و ًا مهمووًا فووي اثووا    افلووة الطلبووة نسووو الة ااووة موون الووالا ا التبووا ات -5
وملة او ال هر ة او الشصللة او السنو ة . وان ذكرا   و ه ا التبوا ات توو   الوى ان يسوتعة الطالوح ل ورا   الموا   الو

 وذهوئته لالالتبا  .

التغ ية الراجعة : ذ ةم ا التبا ات ذغ ية  اجعة حوا اور العمللة التعللملة فتك ف عن مووا ن ال وو  والموعف -6
فووة للمعلووم فوي ذعووةت  ااوالوبه فووي التعلوولم او السوور بهووا  وةمًا . وذسوومح للطالووح لوةت الطلبووة مموا يسوومح ااذاحوة الشر 

 .ايمًا في ذ و م نشسه وذنملم و ته وجهةه وذطو ر عا اذه الة االة نسو ا فم 

ذ و م ا  ةاا السلو لة : ذستطلع ا التبا ات ان ذك ف لنا التغوور السافو  فوي اذاا وات الطلبوة و وة اذهم فوي -7
 الو لة مرغو ة .   أ ةاا نشعاللة والع للة او في المها ات العمللة   والتي وضعت الماا ت ا

ذ و م المنهج وا ن طة المة اولة المختلشوة : يمكون لالالتبوا ات ان ذقولس   جوة  شوا   الكتوح والمشور ات الم ور   -8
التعللملوة وا بنلوة المة اولة ...  وذسةتة فعو ات الطلبة فوهوا او ذ وو م ا ن وطة والشعاللوات المة اولة مثو  الواوائ 

 الل .

 
 التقويم:

يعة ذ و م الطلبة اانه عمللة مستمر  ذسة، في الصشوا الة االة ااملع المراح   وفي    أ طا  العالم.  موا     
أن المةا ر ذة س حقل ة مسوا لتها عون   جوات الطلبوة وذسصوولهم الة ااوي أموام النموام التر وو  ا وك ا عوام  وأموام 

لبة ومستو ات ذسصولهم في نهاية    فصو    ااوي. و تخو  ما ذثا   ملة نتائج الط  ثوراا ان  الوالةتن والماتمع 
ا مولة ااوتخةام نتائاوه فوي عمولوة المسوا لة  عمو ا ا ذبا اأكبر ترذبط في مامله  اعةاذ و م الطلبة به ه الصو   

عن جو   التعللم الصشي وجو   ذعلم الطالوح  التوي يشتورا أن ذعكسوها   جاذوه فوي المووا  الة ااولة. و سوتتبع  لوك 
لطبع  ملة عوا ح نتائج ااوتخةامات   جوات الطالوح فوي فونع الكثوور مون ال ورا ات التر و وة  انت الوه مون فوف اا

الى فف اعلى  ووضع الطالح في ماموعات عاللة المستوت  أو وضعه ضمن ماموعة الطلبة الو تن يستواجون 
لووح الوى مرحلووة   ااوولة أعلووى   الوى عووالج لمووعف مهووا اذهم  و مواا ألووى  لووك أيمووت ال ورا ات المتعل ووة بن وو  الطا

و را  حصوله علوى اعثوة   ااولة اعوة ذخرجوه أو اذاا وه الوى اووق العمو  . و مواا الوى  و   لوك المكافوأت التوي 
يسص  علوها الطالوح والاووائز العلملوة المرذبطوة بتسصووله الة ااوي وذشو وه . ومون  و   لوك يمكون أن نطلو  علوى 

الطووور  ومصووور ة ذمووس حلووا  الطالووح ومسووت بله   ومسووت ب  المعلووم والنمووام  وو ا النوووع موون الت ووو م الموورذبط ا وورا ات 
 التر و  .

ذس و  مون ا  وةاا المن وو   فوي العمللوة التر و وة  و مكن ذسةتة مشهووم الت وو م بوفوشه واوولة لمعرفوة موةت موا    
ا  وووةاا  ومسوواعةا فووي ذسةتوووة موووا ن المووعف وال وووو  و لووك لت ووخلص المعو وووات التووي ذسوووا  ون الوفووووا الووى

 وذ ةيم الم ترحات لتصسلح مسا  العمللة التر و ة وذس و  ا ةافها المن و    .



8 

 

( الت و م اانه )افةا  ماموعوة مون ا حكوام لموةت ناواح الطالوح وذ ةموه( Thorndikeيعرا )ثو نةايكا          
 ار   و بنى   ا السكم علوى ( الت و م اانه )عمللة افةا  حكم على ا ملة و شا   ال ي  المEbel  و عرا )اتب 

( فانووه يعورا الت ووو م اانوه )عمللووة منممووة Gronlundااوار بونووات مسوتخرجة موون   جوات ا التبووا ( امووا )كرونالنوة
 لتسةتة مةت ذس و  ا  ةاا التر و ة( .

و تسلوووو  مموووامون التعر شوووات السووواا ة تتموووح ان مشهووووم الت وووو م يختلوووف عووون مشهوووومي القلوووار وا التبوووا  
اكثوور  ومو  موون المشهوومون ا الور ن   وذ ووور التعر شوات علووى ان  –الصوائص ممووافة ذاعلوه أ  الت وو م  ااحتوائوه

الت و م يعني ااااا افةا  حكم المي على النتائج الم ااة في ضو  م لا  معون فا ا  ب  االتبا  ذسصولي على 
عطووى الموة ر لكوو   الووح   جووة ماموعوة موون الطلبووة وحصوولوا علوى   جووات متشاوذووة فووي  و ا ا التبووا   و عووة ان ا 

اانوه متشووق والو   حصو  علوى  (90معونة )الار( يستطلع ان يصوة  )حكموا( علوى مون حصو  مونهم موثال علوى )
اانووه ضو لف  ان  وو ه ا حكوام تنبغووي ان ذصوة  اموجووح  (40اانووه متواوط والوو   حصو  علووى   جوة ) (65 جوة )

ع الطلبوة الو    بو  علووهم ا التبوا    او ان الموة ر )م لا ( معون   و  ا الم لا   ة يكون متواط   جات جمل
افة  احكامه على  و   الطلبة اموجح م ا نة ا ائهم على ااار م ا نة ا ا   لبته امستوت معون لال ا  يمعه 
 وو امشوور ه او مووع ماموعووة موون ةمالئووه علووى ااووار موون البوورذهم ومووا ذتطلبووه المووا   الة ااوولة وا ووةافها و سوومى  وو ا 

 لانا)االمسك(.المستوت اح
و موولف اعوو  المتخصصووون المسووةثون فووي ماوواا الت ووو م والقلووار التر ووو  موون امثوواا )بلوووم( و )ذنبرنووك( 
اعةا االر على عمللة الت و م  و اذخا  ال را ات   فال يكشي ان نصة  حكما على  الح اانه ض لف ف ط  ون ان 

ن  وو ا ال ورا  امثااووة  اووم برنووامج اضووافي لز ووا   تتبوع  لووك اذخووا   وورا  معووون بتسسوون وضووعه التسصووولي   و ووة يكووو 
ذسصوولة او وضوعه موع ماموعوة معونووة مون الطلبوة او ا الالوه  و   ذ و وة فووي او وات الشوراد او العطو  المة اوولة او 
اعطائوووه اووواعات ذة  سووولة اضوووافلة   او غوووور  لوووك مووون ال ووورا ات التوووي ذعتموووة علوووى ا حكوووام التوووي ذصوووة  اموجوووح 

 لوها المة ر عن  لك الطالح .المعلومات التي يسص  ع
   Assessmentوالت وووولم  Evaluationو سوووة، اللوووط او التبوووار فوووي غالوووح ا حلوووان بوووون مشهوووومي الت وووو م 

( الت وووولم اأنوووه عمللوووة جموووع ووفوووف وذكمووولم البلانوووات عووون مسوووتوت ا ا  معوووون   ا صوووة Nitkoف وووط عووورا )نوتكوووو 
هومون يشوةان بلان المة ال ي    ولكن الت و م اعم وا م  من ااتخةامها في اذخا   را ات معونة . و  لك فان المش

 وا م   ا  تتممن بلان المة ال ي  مع ذعةت  او ذصسلح ما اعوج او ذ و ة جوانح المعف .
 

 :خصائص عملية التقويم
تتها   ومن عمللة مستمر  : ذسور عمللة الت و م اصو   متالةمة لعمللة التعللم من بةاية السنة الة االة حتى نها-1

 بةاية المرحلة الة االة ا ولى للشر  الى نهاتتها في المراح  العللا . 
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عمللووة ذعاونلووة : ي ووترس فووي عمللووة الت ووو م  وو  موون لووه عال ووة فووي العمللووة التعللملووة   موون التة  سوووون والطلبووة -2
  لة من ابنا  الماتمع المسلي .التر  اأمو ومةتر  المة اة والم رفون التر و ون واوللا  ا مو  ومن لهم ا تمام 

عمللة  املة : ذ م  عمللة الت و م على جملع جوانح النمو المعرفي والاسمي والع لي وا جتمواعي للطالوح   -3
فماًل عن  مولها لك  ما  وو  و عال وة االعمللوة التعللملوة   مون  ووا   ذة  سولة وابنلوة وذاهووزات ولوواةم ومنوا ج 

 (.3ال ك  )   االة ... الل .  ما في
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 
 
 

 (3ال ك  )
 الصائص عمللة الت و م   

 

 
 ر:عالقة القياس والتقويم واالختبا

 ناس اع  الخلط بون مصطلسات ) االتبا    الار   ذ و م ( آلنها جملعها متممنة في عمللة واحة  . فإ ا     
اعطونوا الطلبوة ماموعوة مون األاوئلة لإلجااوة علوهوا   وحصولنا علوى   جواذهم ااموع ايجااوات الصوسلسة   وانتهونووا 

 ةمت ملمومست   نكون  وة  منوا االعمللوات الوثال، ) من  لك ألى ال وا اأن مستوا م التسصولي جوة وأنهم تت ةمون ذ
 :بون العمللات الثال،   و ال   األالتبا    والقلار   والت و م ( و  ا التةاال 

 مستمر  ذعاونلة  املة

 ي ا س فله    من 

 الم را ا اا  الطالح المة ر المةتر

 الصائص عمللة الت و م
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 :  العالقة بين القياس والتقويم-1
  ( 40القلووار اوواب  للت وووو م وااووار لوووه   فعنووةما ن ووووا ان   جووة  الووح)  فوووي مووا   الر اضووولات مووثاًل فهووو ا

على  يسمى الار   اما ا ا  و  له ان   ه الة جة   جة  اوب فه ا يسمى ذ و م   فالسكم افة   نا بنا ً 
 نتلاة القلار . 

  الت و م ا م  من القلار   فنتائج الت و م  ة ذأذي من االتبا ات او م اتلس او غور ا و ي ا وات المالحمة
 في حون ان القلار  ائمًا يأذي من ا التبا ات والم اتلس. وا وات الت ةتر   

  القلار ذسةتة  مي للسمة الم ااة   اما الت و م فلطل  حكمًا  ل لًا او نويلًا للسمة الم ااة  و ك ا فالقلار
 ياوح عن السواا ا ذي :  م   او ما م ةا    بونما الت و م ياوح عن السواا : ما جو     ما مستوت   .

 بين االختبار والتقويم  :-2

   ا التبا  عمللة نهائلة ذقلس جانبًا واحوةًا مون جوانوح الطالوح و وو الاانوح المعرفوي او الع لوي  بونموا يمثو
الت و م لل م  جوانح الطالح والمرذبطة اه منها الكتوح الة ااولة و ورق التوة  س والبورامج التة  بلوة وغور وا 

 من مةالالت العمللة التعللملة . 

  ا التبا  ي وم بها  را واحة على ا  جح و و المة ر ال   يمع ا متسان   و ختا  الزمان والمكان ثم
ي ووم االتصووسلح ... الول . امووا الت وو م فهووو عمللوة ذعاونلووة و وواملة ي وترس فوهووا  و  موون لوه عال ووة االعمللووة 

 التعللملة . 

 لنووواحي   امووا الت ووو م فهووو عمللووة عالجلووة ا التبووا  عمللووة الااوولة ذقوولس مووةت  شايووة الطالووح فووي احووةت ا
  ذ خص السالة الرا نة   لكنها   ذتو ف عنة   ه المرحلة ب  ذمتة لترام العالج المنااح .

 التقويم في العملية التعليمية :
يعة الت و م امر حوو  لعمللة التة  س و عة احة ا  ان العمللة التعللملة   و و امر ضرو   لتوجله الطلبة  

و ذس و  ا  ةاا التر و ة وذ خلص فعو اذهم في التعلم   وذسةتوة ااوتعةا اذهم لوتعلم البورات ذعللملوة جةتوة  . نس
وذمث  عمللة الت و م االنسبة للمة ر مون الوالا المعلوموات التوي يامعهوا عون ذسصوو   لبتوه عواماًل مسواعةًا علوى 

التعللملووة   وذمكنووه موون ذ ووو م  لأل ووةاا وو   لبتووه التخطوولط السووللم للخبوورات التعللملووة المنااووبة   وذسةتووة مووةت ذس
 ااوولو ه و ر  تووه فووي التووة  س   و التووالي فووأن ال وورا ات التووي تتخوو  ا المووة ر فووي اووبو  ذسسووون  وو ه العمللووة ذكووون 

ذتطلووح عملوتوووا التعلوولم والووتعلم مووون المووة ر ان ياموووع ماموعووة مووون         مبنلووة علووى ااوووس وااووالوح فوووسلسة 
عوة  مون ال ورا ات . فالعمللوة التة  سولة عموموًا ذسوور وفو  علوى الطووات  ضووذ ار و تخو  فوي البلانات ا ك  مستم

منممة ذبةأ بتسةتة ا  ةاا التي ذ ور الى انواع الوتعلم او المخرجوات التوي تتو وع مون الموة ر اكتسوابها فوي نهايوة 
 وورا ات للووةالوا فووي مراحوو  العمللووة   فهووي ذوجووه عموو  المووة ر وذسوواعة فووي ناوواح عمللووات الت ووو م   وفووي اذخووا  

 وف ًا للزمن وعلى النسو ا ذي : ( نمو جًا لمو ع الت و م في العمللة التة  سلة Brownجةتة  . و ة وضع )براون 
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 التقويم التمهدي )القبلي( -1
و ووو الت ووو م الوو   تووتم فووي بةايووة البرنووامج التعللمووي للتعوورا علووى حالووة الطلبووة ومووا يمتلكونووه موون معلومووات 

الل  ب  بة  البرنامج التعللمي و شوة   ا ا جرا  الت و مي في التعرا على مةت الت ةم الو   … ات و ة ات ومها  
يسص  عنة الطلبة من الالا البرنوامج التعللموي و لوك ام ا نوة نتوائج اجورا ات الت وو م التوي حصو  علوهوا فوي اثنوا  

شوووة فووي ذسةتووة ن طووة البوة  فووي البرنووامج الة ااووي   وفووي البرنوامج او فووي نهاتتووه بنتووائج ا جوورا  الت وو مي ا وا   و 
 اعطا  ذصو  للاوانح التي ذستاج الى ذر وز اكثر من غور ا .

 اإعووا    مووة   ف ووة تووو   الووى اذخووا  ال وورا ولوو لك   فووان اجوورا  الت ووو م  بلووي )ذ ووو م ذمهوووة ( الطووو  ضوورو  ة و ا  
هوا السواا ة  موا انوه يك وف عون ا  وةاا التوي تت نهوا الطلبوة النمر في ا  ةاا التوي   توتمكن الطلبوة مون متطلباذ

 ة تترذوح عللوه ذورس وحوة   املوة وا نت واا الوى وحوة  االورت والتر ووز علوهوا امعنوى  ا ب  ذنشو  عمللة التة  س   مم
 ان نتائج الت و م  ة ذعوة النمر في الطة عمللة التة  س اما تنااح مع حاجات الطلبوة   وذس و  غرضوا مهموا فوي
عمللة التعلم و و ان نبةأ من     الح من حون  و   و  ما ا ت الى اذخا   را  بت سلم الطالب على ماموعات 

الك ف عن ااوتعةا ات الطلبوة  ألغراااكثر ذاانسا اسسح   جة التمكن او اسسح  ر  ة التعلم و ستخةم ايما 
. 
 التقويم البنائي )التكويني( .-2

 و الت و م ال   تالةم العمللة التعللملة من  بةاتتها و صو   مستمر    فالمة ر  نا ي وم ااجرا ات ذ و ملة  ثور     
وفوي فتوورات ةمنلووة  صووور   ووة ذكووون فووي نهايووة  وو  وحووة    ااوولة او حتووى فووي نهايووة حصووة   ااوولة احلانووا و ووتم  لووك 

وحة  من  و ه الوحوةات  اوتخراج المشواهلم منهوا   ثوم  عا   بت سلم الم ر  الة ااي الى وحةات فغور وذسلو    
وضع عة  من ا ائلة او الش رات الت و ملة لك  منها اسوون ذغطوي  و  او معموم ا وةافها السولو لة المسوةو     ثوم 
ي وم المة ر ااعطا  ا ائلة )ا التبا ( المتعل ة االوحة  التي تتم ذة  سها و لك للتعورا علوى اولطر   لبتوه علوى 

ك الوحة    ولت خلص ااباب عةم ااتطاعت اعمهم مون السولطر  علوهوا   ثوم  اوم العالجوات المنااوبة لهوم  بو  ذل
 ا نت اا الى الوحة  التاللة .

فا ا  انت المعلومات التي تتم جمعها اوا وات الت وو م ذ وور الوى ان الت وةم غوور مورا   فوال بوة مون ذسةتوة 
ا ا  ان الت ةم مرضلا فتتم عمللة التة  س حسوح موا الطوط لهوا   ان  جوانح المعف واجرا  ذة  س عالجي   اما

  ا الت و م يسور جنبا الى جنح مع عمللة التة  س فهو تزو  المعلم والطالوح )االتغ يوة الراجعوة( المتعل وة االناواح 
تخلصوة والش   فالطالح ي عر بنااحه من الالا ذصسلح االطا ه   والمعلم يعةا الططه علوى ضوو  النتوائج المس

 م  و ذوجله ذنشو  عمللة التعلم .من نتائج الطلبة  و ك ا فان الهةا ا اار من   ا الت و 
 التقويم التشخيصي .-3

حونما يمهر ان اع  الطلبة الالا الت و م البنائي   تبةون ذ ةما مرضلا  ما انهم   تبةون ذسسنا االرغم 
ى وجو  فعو ات في التعلم نتلاة  اباب  ة ذكون جسملة من اجرا  ذة  سي عالجي   و  ما  ان  لك ا ا   ال
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  او ع للة او نشسلة او انشعاللة   و تطلح الك ف عنها ذ و ما الافا  و )الت و م الت خلصي( ال   تهةا الى 
اكت اا نواحي ال و  والمعف في ذسصو  الطالح و نا يستاج المعلم الى ا اتعانة االمر ة التر و  والنشسي او 

صائي ا جتماعي في المة اة   و ة تتطلح المو ف ذطبو  اع  ا التبا ات النشسلة  االتبا ات ال ل  ا ال
ومشهوم ال ات  او االتبا ات ع للة  االتبا ات ال  ا    او االتبا ات مها  ة حر لة   حون ذتطلح العمللة التر و ة 

ضعاا التسصو    ومن اولئك ال تن  في المراح  الة االة ا ولى للتعرا على ضعاا الع وا وذمووز م عن
( من الالا مراجعته Okyال را   والكتااة . و ة ذوف  )او ي و  صو ا في التعلم مث  العاز في يعانون عازا ا

 في   ا المااا الى انه ا التبا ات الت خلصلة يمكن ان ذرفع   جات التسصو  . لألاسا،
 التقويم الختامي )التجميعي( .-4

نوع من الت و م   جة ذس و  الطالب لمخرجات التعلم الم ر   و ار  عا   في نهاية السونة الة ااولة يسة    ا ال   
او الوحة  الة االة   و ستخةم   ا النووع  ذخوا  ال ورا ات المتعل وة بن و  الطلبوة مون مرحلوة الوى االورت او بتخور اهم 

 ر والمنووا ج المسووتخةمة و رائوو  التووة  س .او موونسهم ال ووها      مووا يسووتخةم فووي السكووم علووى مووةت فاعللووة المووة  
وذختلوف االتبووا ات الت وو م الختووامي عون االتبووا ات الت وو م البنووائي موون حوون الغوورا وفوي انهووا ا ووا واع ووة وا ووم  

واجزا  الما     بونما  لأل ةاامن اائلة  ي يبا   عن عونة ممثلة  وذتألفواعم    ما انها ذةو  حوا العموملات 
با ات البنائلة الن واط الهاموة   عونوة ممثلوة لهوا . وال وك  ا ذوي يصوو  نمو جوًا لمو وع الت وو م فوي ذمم اائلة ا الت

 العمللة التة  سلة .
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 الفصل الثاني

 الاختبارات التحصيليةبناء 
     

يقوم القياس والتقويم بدور كبير في تطوير العملية التعليمية من خالل التعرف إلى مستوى أدائها وتوجه مساراتها بما  
كبير من جانب  باهتمام واالمتحاناتينسجم مع االهداف العامة للتربية . لذلك يحظى مجال تطوير نظم وأساليب التقويم 

تنادآ إلى ما أكدته الدراسات والبحوث التربوية والنفسية المعاصرة من األهمية الدول المتطورة والنامية على حٍد سواء إس
البالغة لعمليات التقويم المتطور وأساليبه في توجيه مسار العمل التربوي والنهوض به ، وفي تحديد مدى تحقيق 

يل الطالب بما تحدده من أدوات في عملية تقويم تحص أساسياالنظام التعليمي ألهدافه المرجوة . وتعد هذه النظم مدخآل 
وأساليب لقياس تحصيل الطالب قياسآ أكثر موضوعية يحقق أهداف المناهج والمادة الدراسية ويميز بين مستويات 

وتعد اختبارات التحصيل من االدوات التي تستخدم في قياس المعرفة والفهم والمهارة  التحصيل المختلفة لدى الطلبة .
والهدف من تصميم االختبارات التحصيلية هو قياس  ة معينة ، او مجموعة من المواد .تدريبيفي مادة دراسية ، او 

مدى استيعاب الطالب لبعض المعارف والمفاهيم والمهارات المتعلقة بالمادة الدراسية في وقت معين ، او في نهاية مدة 
ع المعلومات الالزمة لعملية التقويم التربوي تعليمية معينة .  لذلك تعد االختبارات التحصيلية من اهم االدوات لجم

وبشكل خاص التقويم الصفي سواء كانت هذه االختبارات مقننة )رسمية( او اختبارات من اعداد المعلم )غير رسمية( 
اال ان االخيرة هي االنسب الغراض التقويم في غرفة الصف ، ولذلك سيكون التركيز هنا على االختبارات من اعداد 

، وربما ان الغرض العام من بناء االختبارات هو تقويم االهداف كغيرها من ادوات التقويم ، فان الغرض العام من المعلم 
بناء اختبارات التحصيل من اعداد المعلم وهو تقويم االهداف التدريسية التي تسير ضمن خطة مرسومة على وفق 

 -الخطوات االتية:
 تحديد االهداف التدريسية : والا ا
او نواتج التعلم وتمثل النتاجات التعليمية المتوقع ان تظهر في الخاصة او التدريسية   باألهدافتسمى هذه االهداف  

الهدف السلوكي على انه    Robert Magerويعرف روبرت ميجرمية . ياداء المتعلمين نتيجة الخبرة التعلمية التعل
. ويعرف )دي سيكو( به بعد المرور بالموقف التعليميلمتعلم القيام االداء النهائي القابل والقياس والذي يتوقع من ا

بانه )سلوك   يعرفويمكن ان بانه المنتوج النهائي للعملية التدريسية كما يبدو في انجاز بشري او اداء قابل للمالحظة 
 مع موقف تعليمي وتأثره بعناصره( .ه ان يكتسبه التلميذ نتيجة تفاعل ايجابي يتوقع
 الهداف التعليمية:تصنيف ا

ويعد كل مستوى من مستويات الهرم متطلبا  ستة مستوياتالى   1956سنة  تعليميةنف بلوم وزمالءه االهداف اليص
شرط اساسي لحدوث عملية الفهم او االستيعاب ، كما  سابقا اجباريا للمستوى الذي يليه فمستوى المعرفة أو التذكري 

وقد صنف بلوم المجال  االنتقال من السهل الى الصعب . وانه يعكس سيكولوجية التفكير عند االفراد والمتمثل في
 المعرفي في ست مستويات متدرجة في الصعوبة وهي :
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عقلية البسيطة مثل التذكر ، التعرف ، االسترجاع :يهتم هذا المستوى ببعض العمليات المستوى التذكر او المعرفة -1
 لما سبق ان تعلمه التلميذ في موقف من المواقف .

تذكر المادة التي سبق تعلمها وهو القدرة على تذكر المعلومات والمعارف ومنه تذكر المصطلحات والحقائق المعينة ، 
 معالجة االشياء المعينة .وتذكر العموميات والتجديدات في ميدان معين وتذكر طرق ووسائل 

وهذا المستوى ال يتطلب اجراء اية عمليات عقلية باستثاء الجهود المبذولة في تخزين هذه المعلومات في الذاكرة 
 واسترجاعها . ومن االمثلة على تلك االهداف :

 : ان يذكر المستوى االخير في تصنيف بلوم للمجال المعرفي .-
 الم كما وردت في الكتاب المقرر .: ان يعدد الطالب اركان االس-
 : ان ينشد الطالب االبيات الشعرية غبيا .-
 : ان يذكر الطالب اسماء الخلفاء الراشدين .-
 : ان يسمي الطالب الجهات االربع .-
وهو أعلى مرتبه من الحفظ والتذكر ، ويعني قدرة الطالب على تفسير ما يحفظه  او ما فهمه  :االستيعاب او الفهم -2

 او اعادة صياغته بلغة جديدة .
ويمثل هذا المستوى قدرة المتعلم على فهم المعلومات وتفسيرها الخر وتحويلها من شكل ألخر مع الحفاظ على معانيها 
، ويتضمن ايضا قدرات التلخيص واكمال المعلومات الناقصة . وهو من اكثر مستويات القدرات الذكائية شيوعا في 

 درج تحت هذا المستوى الفئات الثانوية التالية :اهداف المدرسين . وين
: تحويل المعلومات من شكل الى اخر ومن لغة الى لغة اخرى . وهي اعادة صياغة محتوى Translationالترجمة -أ

 معين بلغة ابسط .
مييز بينها : شرح بما تشمله من افكار ومفاهيم وادراك العالقات واالفكار الرئيسية والت Explanationالتفسير  -ب

 وبين الثانوية .
 : االستنتاج من معطيات معينة .Interpretationالتأويل  -ج
 : القدرة على الربط بين االسباب والنتائج .Reaseoningالتعليل  -د
: وذلك بتتبع الصفات المشتركة او المختلفة بين شيئين او اكثر من ناحية Comparisonالمقارنة والموازنة  -هـ

 اللون او غيره .الشكل او 
 : تجاوز حدود المعلومات المعطاة في المشكلة .Updatاالستكمال -و

 ومن االمثلة من االهداف على هذا المستوى : 
 : ان يدركوا اهمية ضوء الشمس لعملية التركيب الضوئي .-
 : ان يترجموا ما تعلموه عن البرق باسلوبهم الخاص .-
 : ان يميز بين النسخ وخط الرقع .-
 : ان يحول الطالب المعادالت الرياضية من صيغ رمزية الى صيغ كتابية .-
 : ان يفسر لغة الشعر بلغته الخاصة  .-
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 : ان يعلل اسباب ملوحة البحر .-
هو قدرة المتعلم على استخدام ما تعلمه في مواقف جديدة ويمكن ان يشمل ذلك استخدام القواعد :  التطبيق -3

هيم والنظريات ، ويتطلب هذا المستوى تفكيرا اعلى من مستوى المعرفة والفهم ، ويندرج تحت والقوانين والطرق والمفا
 هذا المستوى .

 : حل المشكالت .-
 : التواصل . -
 : تحقيق الذات .-
 ومن االمثلة على هذا المستوى :   
 : ان يستخدم جدول الضرب في عمليات البيع والشراء اليومي .-
 المصابيح على التوالي . : ان يوصل مجموعة من-
 : ان يعرب الطالب الكلمات التي تحتها خط .-
 : ان يستخرج الطالب مساحة غرفة الصف .-
 : ان يعرب الطالب االبيات الشعرية .-
وهي القدرة على تحليل المادة العلمية الى مكوناتها وعناصرها االولية واكتشاف طبيعة العالقات القائمة : التحليل -4

بين هذه المكونات ، ويخلط الكثير من المعلمين بين االهداف في هذا المستوى واالهداف في مستوى الفهم نظرا لتشابه 
ين هذين المستويين من خالل تحديد المعاني المتضمنة في االفعال المستخدمة في صياغة االهداف ، ويمكن التمييز ب

االهداف ، اذ ان المعاني المشتقة من المادة تكون ضمنية وغير مباشرة في اهداف مستوى التحليل وليس كما هو 
 الحال في اهداف مستوى الفهم التي تكون مباشرة . ومن االمثلة على هذا المستوى :

 الغية في قصيدة نهج البردة .: ان يبين الطالب الصورة الب-
 : ان يحلل الطالب المعادلة الرياضية الى عناصرها االولية .-
 : ان يصنف الطالب الحيوانات التالية بحسب طرائق تكاثرها .-
 : ان يقارن اطالب بين عمليتي التفاضل والتكامل .-
 : ان يحلل الطالب مفهوم البيئة الى العناصر الرئيسة.-
يعكس هذا المستوى قدرات المتعلم على انتاج شيء جديد من مجموعة اجزاء تعطى له باسلوب فريد : التركيب -5

 ومبتكر فهو يقيس قدرة المتعلم على التوليف والتجميع بين الوحدات والعناصر واالجزاء .
البتكار ويختلف هذا ويهدف ايضا الى تنمية قدرة المتعلم على تكوين بنى جديدة للمعرفة ، او التأليف واالنتاج وا  

المستوى عن مستوى التطبيق. حيث انه في مستوى التطبيق يكون المطلوب من المتعلم استخدام قواعد او معارف 
 محددة سابقا اما التركيب فيتطلب االبداع واالبتكار من قبل المتعلم . ومن االمثلةعلى هذا المستوى  :

 : ان يضع الطالب خطة لرحلة علمية .-
 مم الطالب نموذجا علميا .: ان يص-
 : ان يكتب الطالب تقريرا لتجربة علمية .-
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 : ان يقترح الطالب حال لمشكلة التلوث البيئي .-
 : ان يكتب الطالب قصة حول موضوع االمانة .-
 : ان يضع نماذج وجداول تربط بين اوجه القمر وايام الشهر العربي .-
 : ان يحلل جملة الى اسم وفعل وحرف .-
 ان يضع تحليال جيدا لمسالة حسابية تعطى له .: -
يشير هذا المستوى الى قدرة المتعلم على اصدار االحكام على االشياء اعتمادا على معايير ذاتية خارجية : التقويم -6

ياء او داخلية . ويعني ايضا تطوير قدرات المتعلم على تثمين االشياء واالختيار من بين عدة بدائل ، واثبات صحة االش
 وتقديم البراهين ، وبيان نقاط القوة والضعف . ومن االمثلة على هذا المستوى :

 : ان يبرهن الطالب صحة نظرية فيثاغورس .-
 : ان يصدر الطالب حكما على دور المعلم في اعداد االجيال .-
 : ان ينقد الطالب قصيدة ابن تمام في فتح عمورية .-
 سالم في تطور الحضارة الغربية .: ان ُيقيم الطالب دور علماء اال-
 : ان ُيقيم الطالب دور علماء الرياضيات في تطور الرياضيات المعاصرة .-
 : ان يستمتع الطالب بقراءة الدرس .-
       : ان يظهر الطالب استحسانه لمادة الرياضيات .-
 

 تحديد المحتوى )جدول المواصفات( . ثانياا:
ان ، ان الغرض من تحديد المحتوى هـو اخـذ عينـة علـى شـكل اختبـار نفتـرض بهـا ان تمثـل محتـوى المـادة الدراسـية    

هذه العينة من االسئلة او الفقرات البد ان تقيس اهدافا معينة ، أي ان كل فقرة تقيس هدفا معينـا اال ان الهـدف الواحـد 
اعـداد كبيـرة نسـبيا مـن الفقـرات فهـل يـدخلها جميعـا فـي االختبـار؟ ،  يقاس باكثر من فقـرة ، هـذا يعنـي ان المـدرس امـام

علــى االغلــب ان تكــون االجابــة بــالنفي حتــى ولــو كــان االختبــار قصــيراا لتقــويم اهــداف الــدرس الواحــد ، اذ يــتحكم بطــول 
 -االختبار عدة عوامل اهمها :

 . عمر المتعلمين 
 . زمن االختبار 
 . نوع االسئلة 
  يقيسها االختبار .نوع االهداف التي 
 القدرات العقلية للطالب 
ابتـه عـن المجتمـع وبالتالي فان اختيار المدرس لعينة من الفقرات مفترضا ان اجابة الطالـب عـن هـذه العينـة تمثـل اج   

ولكــن الســهال هــو كيــف يختــار المــدرس هــذه العينــة مــن االســئلة أو الفقــرات ؟  وفــي ضــوء ذلــك يــتم  الكلــي للفقــرات .
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ــد عــدد الفقــرات مــن خاللــه  مــن مالحظــة تكــرارات الخاليــا او الصــفوف اســتخدام  جــدول المواصــفات الــذي يمكــن تحدي
 -واالعمدة )انظر الجدول( ولعمل جدول المواصفات لمحتوى واهداف مادة دراسية معينة  يتبع الخطوات االتية :

اعـادة تقسـيمها علـى موضـوعات فرعيـة تقسيم المادة الدراسية على محتوى او موضوعات او عناوين رئيسـية يمكـن -1
، اذ تعتمــد ضــرورة التقســيم علــى اتســاع المــادة الدراســية والغــرض مــن االختبــار ، وبــالطبع فــان التقســيم البــد ان يكــون 

 منطقيا بمعنى ان االهداف يمكن ان تشكل مجموعات مترابطة وكل مجموعة تقيس محتوى محددا .
تمييزها ضمن كل مجال تقع فيـه االهـداف .ويتوقـف هـذا التحديـد علـى االهـداف التي يمكن  المعرفيةلمجاالت تحديد ا-2

 السلوكية لمحتوى المادة الدراسية التي يتطلب اعداد اسئلة لها .
تحديد وزن او اهمية كل )محتوى( بالنسبة للمحتويـات االخـرى فـي المـادة الدراسـية فقـد يقـوم المعلـم باسـتخدام اكثـر -3

لــوزن مــثال )النســبة المئويــة( للــزمن الــذي اســتغرقه فــي تــدريس الموضــوع ، او عــدد صــفحات مــن معيــار لتحديــد هــذا ا
الموضـوع الــذي تــم تدريســه ، او مــدى اســهام الموضــوع فــي تعلــم الحــق ، فــاذا كانــت المــادة الدراســية تتكــون مــن اربعــة 

وع بوحدة زمـن معينـة هـي موضوعات )س ، ص، ع، ل( وكان مجموع الفترة الزمنية التي استغرقت في تدريس كل موض
،   30%،  10%،  20%علـــى الترتيـــب فـــان اوزانهـــا بالنســـب المئويـــة هـــي علـــى التـــوالي ) (  16،  12،  4،  8) 

 :، وجاءت النسب اعاله كاالتي(  %40
 .40=  16+  12+  4+  8يجمع االوقات المصروفة في التدريس : -أ
 100يستخرج النسبة المئوية بقسمة الوقت المصروف الحد العناصر على مجموع االوقات المصروفة ويضـرب فـي  -ب

 وكاالتي : 
0.20 

 
0.10  

 
0.30  

 
 0.40   

 
تحديد وزن او أهمية كل مجال ) االهداف المعرفية( او مستويات المجـال الواحـد، )االهـداف هنـا هـي التـي سـتقاس 4 -

باالختبــار( اذ ان هنــاك بعــض االهــداف تناســبها ادوات قيــاس اخــرى غيــر االختبــارات ، وهــذه يــتم فرزهــا ســلفا مــن بــين 
فــي المســتويات الثالثــة مــن المجــال المعرفــي )المعرفــة ، االهــداف ، لنفتــرض هنــا ان االهــداف التــي سيقيســها االختبــار 

،  30%،  20%الفهم ، التطبيق(، وان االوزان التي تناسب عدد وأهمية االهـداف فـي كـل مسـتوى هـي علـى التـوالي ) 
وقد يكون هذا التحديد افتراضي من قبـل المـدرس المخـتص بالمـادة الدراسـية أو مـن قبـل محكمـين متخصصـين (  %50
 الدراسي بناء على محتويات المنهج الدراسي الذي سوف تشتق منه اسئلة . بالمنهج
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 60اخــذ باالعتبـار العوامــل المحـددة لطولــه ، فـاذا كــان العـدد المناســب =  –أي عــدد فقراتـه  -تحديـد طــول االختبـار-5
 والهدف .فقرة من نوع االختيار من متعدد مثال ، فانه يمكن تحديد عدد الفقرات لكل من المحتوى 

يمكن تلخيص الخطوات السابقة في الئحة ذات بعدين بحيث يبين أحد البعـدين المحتـوى والنسـب المحـددة الوزانهـا ، و   
الئحة مواصفات للمثال الـوارد  (1ويبين البعد الثاني االهداف واوزانها ، كما تبين الفقرات في كل خلية ، ويبين الجدول )

 -في الخطوات السابقة :
 (1جدول )                                            

 فقرة 60جدول مواصفات يبين توزيع فقرات اختبار يتكون من 
 االهداف المحتوى 

 المجموع
 الزمن المواضيع

نسبة 
 المحتوى 

 المعرفة
%20 

الفهم 
%30 

التطبيق 
%50 

 12 6=6 3.6=4 2.4=2 20% 8 س
 16 3=3 1.8=2 1.2=1 10% 4 ص
 18 9=9 5.4=5 3.6=4 30% 12 ع
 24 12=12 7.2=7 4.8=5 40% 16 ل

 60 30 18 12 100% 40 المجموع
 

ناتجـة عـن مالحظة : االعداد القرب رقم عشري داخل الخاليا هي االعداد للفقرات ، اما االعداد الصحيحة فهي االعـداد ال
 تقريب االعداد النظرية 

 -لمادة العلوم العامة مثال:وفيما يلي مثال لخطوات عمل جدول مواصفات 
 -لكل وحدة وتكون كما يلي : دة وعدد الساعات المقررة للتدريسنحلل محتوى الما -أ:

 المقررة للتدريس ساعاتعدد ال الموضوع )المحتوى( ت
 ساعة 5 سالمة االنسان وصحته  1
 ساعة 10 الكهرباء والمغناطيس  2
 ساعة 5 الصوت  3
 ساعة 8 الحرارة واثرها بين الكائنات الحية  4
 ساعة 7 الهواء واثره بين الكائنات الحية  5
 ساعة 35 المجموع

 
يجــب علــى المعلــم ان يحــدد نســبة المحتــوى علــى كــل وحــدة مــن وحــدات المــادة الدراســية ، وذلــك بحســب القــانون  -ب:

 -االتي:
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   عة  الساعات المسة   للما   الة االةنسبة المحتوى= 

 ماموع الساعات الم ر  
 × 100 

تحدد االهداف التعليمية للمادة الدراسية، وهذا يكـون ضـمن معرفـة وخبـرة المعلـم و المعلمـة ولنفتـرض ان االهـداف  -:ج
لــم ان يحــدد نســبة المــراد تحقيقهــا فــي هــذه المــادة هــي : )المعرفــة ، الفهــم ، التطبيــق ، التحليــل( . وعلــى المع

االهتمــام بكــل مســتوى مــن االهــداف ، وهنالــك عــدة أســاليب لتحديــد االهــداف الســلوكية ، امــا ان تحديــد نســبة 
االهـــداف التعليميـــة للمـــادة الدراســـية المخصصـــة لالمتحـــان مـــن خـــالل اجـــراء تحليـــل محتـــوى للمـــادة الدراســـية 

ة ومـن ثـم حسـاب تكـرارات كـل هـدف سـلوكي لكـي المخصصة ألجراء امتحان فيها ، وتحويلها الى اهـداف سـلوكي
تحسب النسبة المئوية لها ،او ان يقوم معلم المادة المتخصص او المشـرف المتخصـص بتحديـد نسـبة االهـداف 

 -السلوكية للمادة الدراسية بناءا على الخبرة السابقة ، ولنفرض ان هذه النسب هي كما يلي:
 .25%المعرفة ،  

 .30%الفهم ، 
 .25% التطبيق ،
 .20%التحليل ، 

تحديد عدد االسئلة للمادة ككل : والتي يفترض ان يضعها المعلم للطـالب حتـى يـتمكن مـن تحديـد نصـيب كـل وحـدة  -د:
 سهاال موضوعيا ومقاليا . (51من عدد االسئلة الكلي ، ولنفرض ان المدرس قرر ان يضع في االمتحان )

 عدد االسئلة الكلي ويكون هذا على وفق المعادلة االتية:يجب تحديد عدد االسئلة لكل وحدة من  -هــ:
 عدد االسئلة الكلي .× نسبة المحتوى × عدد االسئلة لكل وحدة= نسبة مستوى الهدف 

وضـع نمــوذج االسـئلة علــى ان يراعـي فيهــا االسـئلة الخاصــة بكـل نــوع ، ولتوضـيح الخطــوات السـابقة يمكــن اعــداد  -و:
 -:(2الجدول )جدول المواصفات التالي بحسب 

 (2جدول )
 )جدول المواصفات لمادة العلوم العامة(

 االهداف المحتوي 
عدد  المجموع

 الحصص
نسبة 
 المحتوى 

المعرفة 
%25 

 الفهم 
%30 

التطبيق 
%25 

التحليل 
%20 

5 %14 2=1.7 2=2.1 2=1.7 1=1.4 7 
10 %28 4=3.5 4=4.2 4=3.5 3=2.8 15 
5 %14 2=1.7 2=2.1 2=1.7 1=1.4 15 
8 %23 3=2.8 3=3.4 3=2.8 2=2.3 7 
7 %21 3=2.6 3=3.1 3=2.6 2=2.1 11 
35 %100 14 14 14 9 51 
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 -فوائد جدول المواصفات :

 يجبر المعلم على توزيع اسئلته على مختلف اجزاء المادة . ألنهيهمن صدق االختبار -1
 يمنع وضع اختبارات صم أي اختبارات الحفظ غيبا .-2
 الطالب بأنه لم يضيع وقته سدى في االستعداد لالمتحان، الن االختبار قد غطى جميع أجزاء المادة .يشعر -3
 يعطي كل جزء من المادة وزنه الحقيقي وذلك بالنسبة للزمن الذي أنفق في تدريسه وكذلك بحسب اهميته .-4
دفا مــا معــا ممــا يمكــن مــن جعــل يمكــن ترتيــب االســئلة بحســب االهــداف وذلــك بوضــع جميــع االســئلة التــي تقــيس هــ-5

 الى انه اداة تحصيلية . باإلضافةاالختبار اداة تشخيصه 
 
 كتابة االسئلة أو الفقرات . -: ثالثاا 

 -يستحسن به ان يراعي االمور التالية : لألسئلةعند كتابة المعلم 
 ان تكون لغة كتابة االسئلة واضحة ومحددة ، ال لبس فيها ، وال غموض .-1

االسـئلة مـرة  ثانيـة ، اسـتطاع ان  اءةهو مطلوب ، حتى اذا ما أعـاد قـر  م المعلم بكتابة عدد االسئلة أكثر مماان يقو 2-
 يحذف منها ما هو غير ضروري .

 اال تقيس االسئلة مستويات من االهداف الهامشية التي ال قيمة لها .3-
ينمـو عنـد الطلبـة اتجاهـات نحـو حفـظ المـادة غيبـاا  اال تكون لغة االسئلة منقولة حرفيا من الكتاب المدرسي ، كـي ال4-

 دون فهم .
 اال يوجد في السهال الواحد ما يوحي باالجابة عنه .5-
 ان يكون نص السهال قصيرا ما امكن شريطة اال يكون على حساب المعنى .6-
 اال تكون االجابة على سهال ما تكشف عن اجابة سهال اخر غيره .7-
 بة بشكل صحيح نحو االهداف التي يرمي المعلم الى تقويمها .ان تكون االسئلة منص8-

 
 : ترتيب اشكال الفقرات في االختبار الواحد .رابعاا 

 -هنالك طرائق عدة لترتيب اسئلة االختبار منها :
 الترتيب بحسب شكل الفقرة : فأذا كان لدى المعلـم أسـئلة متنوعـة فـي االمتحـان الواحـد فانـه يسـتطيع  ترتيـب اشـكال-1
االتـي : الصـواب والخطـأ ، فراغـات ، المطابقـة ،  مقاليـة ذات اجابـة قصـيرة ، قرات مـن حيـث صـعوبتها وعلـى النحـو الف

اختيار من متعدد ، تمرينات تفسيرية ،  اسئلة مقالية ذات اجابة مفتوحة ، مع األخـذ بعـين االعتبـار ترتيـب االسـئلة فـي 
 المجموعة الواحدة من السهل الى الصعب .

ترتيب بحسب سهولة السهال : وهذا يعني ان تندرج االسئلة في المجموعة الواحدة من السهل الـى الصـعب . ولكـن ال-2
الكشف عن سهولة السهال يتم في العادة من خالل استخراج وايجاد معامل الصعوبة والسهولة لكل فقرة ، وهـذا ال يتـوفر 

ات مـن اعـداد المعلـم غالبـا مـا تطبـق علـى طلبـة صـف يكـون عـددهم في الغالب ، اال في االختبارات المقننة الن االختبار 
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قلـيالا . ولكـن المعلـم يمكــن ان يعتمـد علـى تحليـل المحتــوى ، وترتيـب االسـئلة بحسـب المســتوى الـذي تقيسـه : )تــذكر ، 
 استيعاب ، تطبيق ، تحليل ، تركيب ، تقويم( .

ت المسـتوى الواحـد مـن الصـعوبة تظهـر كمجموعـة ، دون الترتيب حسب المستوى العقلي الذي تقيسـه ، فـالفقرات ذا-3
النظـر الــى شــكلها ، وهــذا يعنــي ان المجموعــة الواحــدة مــن االسـئلة قــد تحتــوي علــى اشــكال مختلفــة مــن الفقــرات ، كــأن 
تكــون مــن: صــح وخطــأ ، اختيــار مــن متعــدد .. الــخ وفــي هــذا فــأن الطالــب يشــعر بكثيــر مــن االربــاك والتشــوي  عنــد 

لى فقرات االختبار، باالضافة الى ذلك، فان تعليمات االختبـار تخلـط فيمـا بينهـا، وتصـبح دون جـدوى، وهـذا االستجابة ع
 الترتيب صعب ومعيق، وينصح بعدم استعماله.

ــدرة الطالــب -4 ــاريخ مــثال يقــيس ق ــار ت ــاب المنهجــي ، ففقــرات اختب ــه الكت ــذي تناول ترتيــب الفقــرات حســب الموضــوع ال
التحصـيلية فــي مــادة التــاريخ االســالمي فــي العصــرين االمــوي والعباســي ، يمكــن تقســيمها الــى مجموعــات ثــالث: فقــرات 

، ثم فقرات تتعلق بالعصر العباسي الثـاني وهكـذا بالنسـبة  تتعلق بالدولة االموية ثم فقرات تتعلق بالعصر العباسي االول
 للمواد األخرى.

ان مثل هذا الترتيب يجعل الطالب في تسلسل منطقي عند االجابة عن االسـئلة فـال يقفـز فـي اجوبتـه مـن الدولـة االمويـة 
 الترتيب فيه عيبان.الى العصر العباسي، ثم ينتقل فجأة مرة ثانية الى الدولة االموية، ولكن مثل هذا 

 م وجود تسلسل من حيث صعوبة وسهولة السهال.العيب االول: عد
الـذي  لإلربـاكالعيب الثاني: ان اشكال فقرات االختبار تتداخل مع بعضها فتسبب للطالـب نوعـا مـن عـدم التركيـز، نتيجـة 

 يصيبه.
 

 -: اعداد تعليمات االختبار: خامساا 
ر تعليمـات خاصـة بـه، كمـا وتوضـع لالختبـار ككـل تعليمـات عامـة، ومـن بـين هـذه توضع لكل شكل من اشكال االختبـا   

 -التعليمات ما يلي: 
 … ان يحدد الغرض من االمتحان: اختبار يومي / شهري / نهائي -1

 الخ.… صف: اول، ثاني، ثالث، 
 .باإلجابةالتعليمات قبل البدء راءة تنبيه الطالب الى ق-2
تنبيه الطالب الى عدد االسئلة الكلية لالختبار ، وعدد االسـئلة فـي كـل شـكل اوفـرع ، وعـدد الصـفحات التـي تحتويهـا -3

 االسئلة.
 تنبيه الطالب الى تدوين االجابة في المكان المخصص لها خاصة في االختبارات الموضوعية.-4
 لتعليمات اليها.عدم كتابة أي معلومات في أي جزء من صفحة االختبار لم تشر ا-5
 تدوين اسم الطالب ، والقسم الذي ينتمي اليه ، وصفه ،وشعبته ، ورقمة ، في المكان المخصص له.-6
الـى التعليمـات العامـة التـي توضـع فـي أول ورقـة  فباإلضـافةان يكون لكل نوع من انواع االسئلة تعليمات خاصة بـه -7

التــي تتطلــب  لألســئلةوع مــن انــواع االســئلة ، ويجــب بالنســبة االســئلة ، البــد مــن اعطــاء تعليمــات خاصــة تســبق كــل نــ
 .البسيطةاستخدام الحاسبة  باإلمكانعمليات ان يحدد للمتعلمين ما اذا كانت خطوات الحل مطلوبة او ال ، وهل 



22 

 

 ان تعطــي أمثلــة لطريقــة االجابــة علــى االســئلة الموضــوعية وخاصــة بالنســبة للمرحلــة االبتدائيــة حتــى يــرى المــتعلم-8
 بالضبط كيف يجيب على االسئلة.

ان تبين التعليمات كيفية تقدير الدرجات وان يبين لهم في اختبار االنشاء في اللغة العربيـة او اللغـة االجنبيـة اذا مـا -9
النحوية واالمالء والخط جزء من درجة الموضـوع مـع تحديـد هـذا الجـزء ، وفـي اختبـار الرياضـيات يجـب ان  لألخطاءكان 

ذا كان لخطـوات الحـل جـزء مـن الدرجـة حتـى ولـو لـم يصـل المـتعلم الـى االجابـة الصـحيحة ، ومعرفـة مثـل هـذه يحدد ما ا
 االمور تمكن المتعلم من تهيئة نفسه لها ووضعها في اعتبار عند االجابة على االختبار.

الـى ذلـك يجـب  ضـافةباإليجب ان تكتب التعليمـات فـي ورقـة االسـئلة بالنسـبة لجميـع الصـفوف فـي جميـع المراحـل -10
التعليمـات ايضـا للفئـات الخاصـة مـن  اءةاالبتـدائي علـى االقـل ، ويجـب قـر  قراتها بصوت مرتفع للصفين الرابع والخـامس
 اءة.و من يعانون من صعوبات في القر االطفال مثل المتخلفين عقليا وبطيء التعلم ا

وفـي هـذه  السـئلة مباشـرةتسـجيل االجابـة علـى ورقـة اان تحدد التعليمات كيفيـة االجابـة علـى االختبـار ، وهـل يـتم -11
ام هل هناك ورقـة اجابـة منفصـلة؟ وهنـا يجـب اعطـاء تعليمـات واضـحة عـن كيفيـة  لإلجابةالحالة ما هو المكان المحدد 

 تسجيل االجابة، مثل وضع عالمة على الحرف الدال على االجابة الصحيحة.
 اخراج االختبار -: سادساا 

 -يجب ان نالحظ االمور االتية:  االختبارمن أجل تحقيق طباعة واضحة وسليمة تحقق أغراض 
 ان تكون طباعة االسئلة واضحة.-1
ان يراجع المعلم االخطاء المطبعية واللغوية في االختبار قبل طباعتها ، الن عليه تصحيح سهال بعد الطباعة عمليـة -2

لتـالي تخلـق امتعاضـا لـدى الممتحنـين ، وخاصـة عنـدما تطلـب مـنهم التوقـف عـن جهدا ووقتا كبيرين وبا وتأخذمرهقة ، 
 الكتابة لتصحيح خطأ ما في االسئلة.

ان يوجد فاصل بقدر سطر واحد بـين السـهال والـذي يليـه ، ويفضـل ان يوضـح هـذا الفاصـل بخـط قصـير ، يظهـر فـي -3
 منتصف السطر ، وليس في أوله ، او أخره.

صـفحتين متتـاليتين ، ويستحسـن ان يوضـع الســهال كلـه فـي الصـفحة التاليـة ، اذا لـم يوجـد لــه  ال يجـزأ السـهال علـى-4
 متسع في الصفحة التي قبلها.

 ان تكون االسئلة على الوجه االيمن من الصفحة في االسئلة.-5
الصـح  سـئلةبات مهمـا كانـت اشـكال االسـئلة مختلفـة ، فـاذا بـدأ (1ان تعطي االسئلة ارقاما متسلسلة تبدأ مـن رقـم )-6

، فان االسئلة التي تليها ، ولتكن مثال من نوع التكميـل  (30وتنتهي برقم ) (1والخطأ وكانت هذه االسئلة تبدأ من رقم )
 ، وهكذا حتى االنتهاء من كتابة االسئلة. (31، يجب ان تبدأ بالرقم )

 ضرورة كتابة رقم كل صفحة في المنتصف االعلى او االسفل لها.-7
 

ان الظروف التي يتم بها اجراء االختبار، سواء أكانت نفسية، ام بيئية، تهثر فـي نتـائج   ر.: شروط تطبيق االختباسابعاا 
 -كبيرا، والبد ان تتوافر الظروف المالئمة عند اجراء االختبار ومن هذه الظروف ما يلي:  تأثيراالطالب 
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الضوضـاء ، ومجهـزة بالشـروط الضـرورية الطبيعيـة ، مثـل:  ان تكون الغرفة التي يتم فيها اجراء االختبار بعيدة عـن-1
 االضاءة الجيدة والتهوية مالئمة.

الذي سيتبعه في مراقبة الطالب ، فينبههم الى عـدم  باألسلوبان ينبه المعلم طالبه قبل توزيع اوراق االسئلة عليهم -2
ورقـة عليهـا اجابـة بعـض  بـخخراجء ، او الغ  بأي طريقة كانت ، سواء اكان الغـ  عـن طريـق اخـذ الجـواب مـن الـزمال

االسئلة ، او أي مصدر اخـر للغـ  ، وعلـى المعلـم ان يطبـق مـا جـاء فـي تعليماتـه تطبيقـا عمليـا. دون ان يتهـاون فـي 
ذلــك، وأال فــان الطــالب سيشــعرون بــان تعليمــات المعلــم حــول منــع الغــ  مــا هــي أال لالســتهالك المحلــي، وكنــوع مــن 

 هم يلجأون الى الغ ، فيفقد االختبار هيبته.الروتين، ومن هنا فان
ان ال يقاطع المعلم الطالب في اثناء االجابة بغية توضيح سهال لهم ، او بعـض التعليمـات المبهمـة، فـالمفروض ان -3

يراجع المعلم اسئلته قبل سحبها على آلة السحب واذا كان والبد من تصحيح خطأ ما اثناء اجابة الطالب ، فعلـى المعلـم 
ن يبين لهم ان الوقت الذي سيستغرقه في توضيح سهال ، او تعليمات من نوع معين ، سيعوضه لهم، وسـوف ال يـدخل ا

 في زمن االختبار.
يقل كثيرا فيلجأ الطالب الى الغـ  وال يزيـد عـن  ان يكون عدد المراقبين في االمتحان مقبوال وحسب حجم القاعة ، ال-4

 الرباك.العدد المالئم ، فيصاب الطالب با
ان ال يتم اجراء االختبـار فـي قاعـات واسـعة ، خاصـة اذا كانـت ذات مـداخل مختلفـة ، النهـا تكـون معرضـة للغـادرين -5

من اشخاص أخرين ، وهذا يشكل نوعا من البلبلة في جو االمتحان ، فقد يلجأ الطالب الـى الغـ  عنـدما يجـدون فرصـة 
 ا يقرأ التعليمات عليهم.مواتيه وقد يكون صوت المعلم غير مسموع ، عندم

اال يعطي المعلم لالختبار قيمة أكبر من حجمه ، كأن يقول لهم ، )ان نجاح الطالـب فـي هـذه المـادة ، متوقـف علـى -6
نجاحه في هذا االمتحان( ، او يقول لهم ، )ان هذا االختبار هو وحده الذي سيقرر مصير الطالب( ، ان مثل هـذا يجعـل 

مرتفعة ، فهم امـا ان يصـابوا باالضـطراب فـال يسـتطيعون االجابـة ، وامـا ان يحـاولوا الغـ  مـن درجة القلق عند الطالب 
 أي مصدر يتاح لهم.

 ان يختار المعلم الظرف المناسبة لالختبار ، فال يعطي للطالب بعد حفلة مدرسية ، او مهرجان ، او مناسبة معينة.7-
، شـريطة اال يكثـر مـن ذلـك ويستحسـن االيزيـد عـن مـرة ، او مـرتين فـي بالوقت المتبقي لالمتحـان  هان يشعر المعلم طالب8-

 االختبار الواحد.
 على المعلم ان يوزع الطالب داخل قاعة االمتحان وفي االماكن المخصصة لهم قبل توزيع االسئلة عليهم. 9-
ة التي تتعلـق باالخطـاء المطبعيـة الطالب حول اسئلة االمتحان فيما عدا االسئل هباالجابة عن أي سهال يطرح أال تقوم – 10

 او وضوح الخط.
 من الطالب توقيع اسمائهم عند تسليم أسئلة االمتحان للتأكد فيما بعد انهم أدوا االمتحان في حينه.اطلب  – 11
تجربـــة  بعـــد اكتمـــال الصـــيغة االوليـــة لالختبـــار يقـــوم مصـــمم االختبـــار بـــاجراء  التجربـــة االســـتطالعية واالساســـية.-: ثامنـــاا 

يـتم اختيـارهم مـن احـدى الصـفوف الدراسـية، علـى ان ال يكونـون فـردا  50استطالعية اولية على عينة صغيرة قـد ال تتجـاوز 
 من الطلبة الذين أعد لهم االختبار بصورته النهائية، والغرض من هذه التجربة التعرف على:
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وقلــة او كثــرة التفاصــيل ومالئمــة اللغــة وكفايتهــا  رأي الطلبــة فــي التعليمــات التــي تســبق االختبــار مــن حيــث الوضــوح-أ
 بحيث يهدي الطالب االختبار بدون ان يحتاج الى استفسار اخر.

تســـجيل اســـئلة الطلبـــة ومالحظـــاتهم علـــى االختبـــار نفســـه، وغمـــوض بعـــض الفقـــرات او عـــدم وضـــوح الطباعـــة او -ب
 ازدواجية الفهم الي من اجزاء االختبار.

تســـجيل الوقـــت الـــذي يســـتغرقه اعطـــاء التعليمـــات وتوضـــيح المطلـــوب تمهيـــدا اليجـــاد متوســـطة الوقـــت المخصـــص -ج
 للتعليمات.

تسجيل الوقت الذي تستغرقه العينة في االجابة عن االختبار، وتشجيع الطلبة لالجابة على كل االسـئلة دون اسـتثناء -د
ب حســاب زمـن خــروج كــل طالـب لغــرض حســاب المتوســط أي اعطـاء وقــت شــبه مفتـوح للجميــع، ويكــون مـن المناســ

 الزمني الذي يستغرقه االختبار.
وفي ضوء هذه التجربة االستطالعية تراجع تعليمات االختبار وفقراته على اساس المالحظات المثبته خالل التجربـة، 

 جعة الفقرات وتعديلها.وتجري التعديالت المالئمة لها، ويفضل اجراء تحليل احصائي لالفادة من مهشراته في مرا
وبعد اجراء التعديالت المناسبة يجري لالختبار تجربة اساسـية يطبـق فيهـا االختبـار علـى عينـة مـن كبيـرة مـن االفـراد     

فرد أو أكثر، تحمل خصائص المجتمـع المـراد اعـداد االختبـار لـه، ومـن خـالل هـذا التطبيـق يجـري ( 400قوامها حوالي )
واسـتخراج المهشـرات االحصـائية متمـثال بالسـهولة  حة االختبار يتم بموجبه اختيار الفقرات الصالتحليل احصائي لفقرات 

 والصعوبة لفقرات االختبار اضافة الى تمييز الفقرات.
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 الفصل الثالث

 الاختبارات التحصيلية أنواع 
 
 :بخنها االختبارات التحصيلية  فتعر 
 لقلار معرفة أو ذمكن الطالح في مااا معرفي أو مها   معون  . االتبا  مصصم - 
ا التبا ات  التسصوللة يبا   عن م اتلس للك ف عن أثور ذعلولم أو ذوة  ح الواط و طلو  علوى  و ا المصوطلح  -

 على    فو  وأنواع ا التبا ات التي ي وم المعلم ااعةا  ا من وا ع الموا  التسصوللة التي   اها الطالح .
 التبوا  التسصووولي  ووو ا  ا  التووي ذسووتخةم لقلووار مووةت الشهووم والتسصووو  فووي مووا     ااوولة مسووة     فا التبووا  ا -

التسصووولي  ائمووا وأبووةا موورذبط امووا     ااوولة مسووة   ذووم ذة  سووها االشعوو    ومعنووى  وو ا انووه   توجووة مووا تبوور  اعووةا  
ا التبا  التسصولي ا ا  للسكم على ما ذم ذة  سه  االتبا ات ذسصللة لموا  لم ذة ر اعة   ومن  نا   بة أن يكون 

 االشع  .
 ا التبا  التسصولي  و ا  ا  التي ذستخةم لقلار مةت الشهم والتسصو  في ما     االة مسة     او التة  ح . -

(   اووان ا التبووا  التسصووولي يعتبوور موون أ ووم ا وات القلووار والت ووو م الصووشي   بوو  وموون 1985و  ووور )عووو        
أكثر ا ااتخةاما   ولهو ا فوأن  لموة االتبوا  مون الكلموات ال وائعة ا اوتخةام   وذسوتخةم فوي القلوار والت وو م امعنوى 
 ر  ة منممة لتسةتة   جوة اموتالس الشور  لسومة معونوة مون الوالا اجااوات الشور  عون عونوة مون المثوورات التوي ذمثو  

 السمة .
لتسصولي يبوا   اجورا  مونمم لتسةتوة م وةا  موا ذعلموه الطلبوة (   ان ا التبا  ا Gronlund,1977فلما ي ور )   

فووي موضوووع مووا فووي ضووو  ا  ووةاا المسووة     و مكوون ا اووتشا   منووه فووي ذسسووون أاووالوح الووتعلم و سووهم فووي اجووا   
 التخطلط وضبط التنشو  وذ و م ا نااة .

 
 
 

 تصنيف االختبارات التحصيلية :
 ذصنلف ا التبا ات التسصوللة الى ثال، انواع  ئلسلة و ي : 

 -اوالا : االختبارات الشفوية :
ا التبووا ات ال ووشو ة موون ا ووةم الواووائ  التووي ااووتخةمت لت ووو م التسصووو    وماةالووت ذسووتخةم حتووى ا ن ااووتخةاما   

والتي ذتعل  ا ة   التلمو  على التعبور وااعا   وذعتبر افم  واولة للت و م و لك االنسبة لبع  ا  ةاا التر و ة  
 عن نشسه لشملا و شو ا .
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و  صووووة اا التبووووا ات ال ووووشو ة ااووووئلة غووووور مكتو ووووة للمتعلمووووون و طلووووح موووونهم ا جااووووة علوهووووا  ون  تااووووة   
 والغرا منها معرفة مةت فهم المتعلم للما   الة االة ومةت  ة ذه على التعبور عن نشسه.  

يمتلكونه  ا التبا ات ال شو ة   ا ا  ان عة  الطالب  لوال   و لك لمعرفة حام ما يمكن للمعلم ان يستعم 
من : مشواهلم   مهوا ات .  موا وذسوتعم  ا التبوا ات ال وشو ة فوي الوار ا  وةاا التوي ذعاوز ا التبوا ات التسر ر وة 

ه تلاووووأ الووووى مثوووو   وووو ه عوووون الااووووها . فووووالمعلم ا ا ا ا  ان يطلووووع علووووى  ووووة   التالمووووو  علووووى الووووتلش  الصووووسلح   فانوووو
   لوووف تتشووواعلون مووون ال ووورا      لوووف تلشموووون   ون ه امعرفوووة  الاوووه مووون حوووون  لوووف ي ووور ا التبوووا ات والتوووي ذوووزو 

ون ا متسوان بر ا وة جوأ    او تواجهالكلمات لشما فسلسا    لف ياوبون عن ا ائلة    لف تتكلمون    لف 
  شهي تة ب المتعلم في التعبور عن نشسه .بنوع من الخوا والتوذر   و التالي فان ا التبا  ال

 -مزايا االختبارات الشفوية :
اووول ف علوووى الخطوووأ فوووي حونوووه و تعووورا علوووى ا جااوووة  ألنوووهيسوووتطلع الطالوووح ان تتل وووى ذغ يوووة  اجعوووة فو  وووة   -1

 الصسلسة   من الالا منا  ة المعلم له   او لزمالئه ا الر ن . 
لك   الح من  الاه   فوتعرا الى  خصلة  و   الوح   و ر  وة يمكن للمعلم ان يسة  الصشات ال خصلة  -2

 ذعبوره  وممهره الخا جي  .
ذة ب الطالح على الارأ  في ال وا   والتعبور عن  أية  ون الووا   و التوالي ذة  وه علوى المنا  وة فوي جملوع  -3

 ا مو  التي ذستاج الى  لك .

 .الر ن في الكالم واحترام ا ائهما عة ا ذة ب الطالح على ضبط الو ه  اال  الصف   وعةم م  -4

 عةم السماح االغش . -5

 .  لألفرا ذستخةم احلان في االتلا  الموءشون   وفسص الممهر والتعبور والسر ات وا الوب ال خصي  - 6
 

 -عيوب االختبارات الشفوية :
سون ا  ذسوتعم  ا ا ةا  عوة  ذستاج الى و ت  و   في اجرائها . الافة ا ا  ان عوة  الطوالب  بوورا   و ستس -1

  الح .( 12الطالب عن )
غور  املة للنطاق السلوس المرا  الااها )الما   الة االة(.  ن     الح تتعورا الوى اوواا او اووالون ف وط  -2
. 
 غور عا لة االنسبة للطالب . ف ة يعطى  الح ما اوا  اهال ونصوح االر اوا  ف با.  -3

ل اذي   ا  ان الموة ر يسكوم علوى موةت  شايوة ا جااوة علوى السوواا و صوة  حكموًا  اذلوا ذتاثر اعووب الت ةتر ا -4
علوهووا ومثوو   وو ا تتووأثر االسالووة النشسوولة او الصووسلة للمووة ر .  مووا ان حكووم المووة ر علووى ا جااووة  ووة تتووأثر عوون 

 لووك   فووي  الطالوح نشسووه   ف ووة تتغاضووى عوون الطوأ اسوولط للطالووح علووى أاووار فكرذووه ان الطالوح يعوورا اكثوور موون
 حون ان نشس ا اتاااة من  الح ض لف  ة ذوال  انها  لو  واضح على ضعشه .
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 ذووووووووووأثر ااووووووووووتاااة الطالووووووووووح اووووووووووالمو ف ا متسوووووووووواني   ف ووووووووووة ترذبووووووووووك الطالووووووووووح امووووووووووام المووووووووووة ر لوووووووووولس ألنووووووووووه  -5
   يعرا الما   ب   اباب االرت منها الخوا من ا متسان نشسه .

عتموا  الة وة والموضوويلة   ثوم   تلبثوون ان يش وةو ا اعوة االتبوا  ماموعوة يسة، ان تبةأ المعلمون ا التبوا  اا -6
 من الطلبة امرو  الو ت مما توثر البًا على   جة امتسانهم .

 
 طرق تحسين االختبارات الشفوية .

 .يشم  ان ي وم اا التبا  اكثر من معلم   ذواللا للصةق والموضويلة في ذ ةتر الة جة 
  الالا جلستون وللس من الالا جلسة واحوة    فوا ا لوم يعورا الطالوح ا جااوة فوي ذسةتة   جة الطالح من

 المر  ا ولى   ف ة يسعشه الس  في المر  الثانلة .
 . ان تتسة  الغرا من ا متسان   وذتبون  بلعة ا ائلة التي الاوح علوها الطالب 

 

 -ثانياا : االختبارات التحريرية :

و ووي ا التبووا ات التووي توورا  بهووا ذ ووو م ذسصووو  الطلبووة فووي نهايووة الشتوورات وفووي امتسانووات الن وو  وال ووها ات 
العامووة   و طلوو  علوهووا احلانووا االتبووا ات ال لووم والو  ووة   وذعتبوور موون ا ووم واووائ  ذ ووو م التسصووو   وذسةتووة مسووتوت 

 م التسصو  الة ااي و ما : الطلبة التسصولي . و ناس نوعان من ا التبا ات المستخةمة في ذ و 
 .الية او )االختبارات االستادعاء(االختبارات المق -أ

ا التبا  الم الي يبا   عن اواا   او عة  اائلة ذعطى للطالب من اج  ا جااة علوها  وفي  و ه السالوة 
اا المطوروح . أ    فان  و  الطالح  وو ان يسوترجع المعلوموات التوي   اوها اواا ًا و كتوح منهوا موا تتنااوح والسوو 

 ان  و  الطالح الرئلسي  و ااتةعا  او ااترجاع المعلومات التي   اها .
 -انواع االختبارات المقالية :

 -االختبار المقالي ذو االجابة المقيدة وتنقسم الى : -1
 .Short itemsذات االجابات القصيرة  -أ

تتسووة  لووه اوولشا عووة  ا اووطر المطلو ووة    يستراوو  فووي اجابتووه . بوو  و وو ا النوووع يشوورا علووى الطالووح ان  
وعووة  الن وواط التووي ياوووح علوهووا . و لووك عوون  ر وو  ذ وووة الطالووح بوو  ر اووبح  او ثالثووة ااووباب . و وو ا النوووع موون 

الطورق . فوتولوة عنوةه المهوا   فوي التعبوور عون  اأ صورا التبا ات يساعة الطالح على ذنملم افكوا ه   ومعلوماذوه   
تةو  حوا  وح والطرق   فال يسترا  في ا جااة في المواضلع التي   ذستوجح  لك   و ا اال و أفم نشسه   

الموضوع  ون ان تتناوا فلح   ا الموضووع وعوا   موا ذبوةأ ا اوئلة فوي  و ا النووع اكلموات مثو  : علو    عورا  
 عة    وضح . و ما في ا مثلة ا ذلة :
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 سلبلة   ما الشرق بون المناعة ا ياابلة والمناعة ال 
   ما ا اباب ا  تصا ية التي ا ت الى ن وب السرب العالملة الثانلة 

   عرا القلار 

   ا  ر ثال، فروق بون القلار والت و م 

   اعرب ما ذسته الط في الام  ا ذلة 
 

 : Completion itemsاسئلة االكمال او الفراغات  -ب
ي وع مو عوا واوطا بوون ااوئلة الم واا بنوعوهوا وا اوئلة  يطل  علوى  و ا النووع احلانوا ) وبه الموضووعي(  نوه

الموضويلة التي يختا  منها الطالح اجااة واحة  من اجوابوتن او اكثور   و تصوف  و ا النووع اوان الطالوح يسوترجع 
ا جااوة و  ذوجوة اجااوة اماموه  لو لك تتطلوح ذكملوة ال بوا   . و تطلوح  و ا النووع ا وك  عوام  تااوة يبوا    صووور  او 

 مة او  مز او عة    أجااة على اواا . وله ا النوع ثال، فو  و ي : كل
 فو  السواا :  -1

 وفله يعطي اواا للمتعلم تتطلح ا جااة علله اكلمة او اكثر او   م .

 امثلة : 
   من  تح  صة ا يام … 
     من ال   بني مةتنة اغةا … 
  ...  ما اام اوا  خص نزا على ال مر 

 فو   ا كماا :  -2

 وفله ذعطي يبا   نا صة للمتعلم ي وم ااكمالها .

 -امثلة :
 ........... ذ ار   جة السرا   ااهاة يسمى 
 ........... ذ ع مسافمة البصر  في جنوب 
 ........... ذ ة   ة  التلا  الكهر ائي بوحة  اامها 

  ا اشنج  و احة الكائنات البسر ة المساملة و و من فصولة............ 

   55ب =    <مثلن متساو  السا ون فله    ال ك : 
 

 
 أ = .. <فأن 

وللس  ناس افمللة    فلغة منهما على ا الرت و لك من حون ا ةاا القلار   ا  ان فلغة السواا 
 موزذون على فلغة ال با   النا صة  ما : 

 أ

 ب جو
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ان فوولغة السووواا ذاعوو  مو ووف ا التبووا  تبووةو  بل لووا للمووتعلم    ن  وو ه  ووي الطر  ووة التووي ذوجووه بهووا  -أ
المنا  ات في الصف عنوةما ذكوون  ر  وة ا اوتاواب  وي الطر  وة التة  سولة فوي المساضور    فوالمعلم 

فووي المرحلووة  كثووورا مووا توجووه ااووئلة  صووور   ووبوهة بهوو ا النوووع   و صووةق  وو ا ا ووك  اكبوور علووى المووتعلم
 ا بتةائلة  نه تتعرا له ا النوع من ا ائلة اااتمرا  .

السووواا المبا وور يسووة  الم وووكلة عووا   و اعلهووا الاللوووة موون الغموووا الوو    ثوووورا مووا يصوووح ال بوووا ات  -ب
النا صوووة   ولووو لك فوووان ذسو ووو  يبوووا   نا صوووة غوووور واضوووسة الوووى فوووو   السوووواا ياعلهوووا اكثووور ذسةتوووةا 

 ووضوحا .
 لترااط : فو   ا -3

فووي  ر  ووة ا جااووة علوهووا . وذسووتخةم  وو ه  هموور ن اووه عووة  ف وورات ماتمعووة ذت ووابهو ووي ذتكووون عووا   موون ذ
 الطر  ة لتوفور جهة ال را   على المتعلم  ما انها ا تصا ية ايما من حون الطباعة وااتهالس الو ق .

 مثاا :  
 اكتح امام     ولة من الةوا التاللة عافمتها . -

 … فرنسا 

 … المانلا 
 ….ايطاللا 

 
 االختبارات ذات االجابة المفتوحة . -2

اووطر   او  ملووة و و ا النوووع موون ا التبووا ات يعطووي الطالووح فلووه السر وة فووي ا اتراوواا   فووال ي وووة اعووة  ا 
 : ذبةأ ا ائلة في   ا النوع اكلمات مث  : اكتح ما ذعرفه   نا ش . مثاا على  لك    وعا   ماو ةا جااة المطل

 نا ش ال با   ا ذلة :    
 . ذأثور  ب ة ا وةون على البوئة 

 . ذسة، عن اور  ا  تح الكبور  ه حسون 

 -مزايا االختبارات المقالية :
 .االم ا نة مع ا ائلة الموضويلةاهولة ذسمور ا . حون ان ذسمور ا   يستاج الى و ت  و    -1
 عة  ا ائلة فوها . يستطلع المعلم  تابتها على السبو   ل لة -2
ذقلس عمللات ع للة عللا :  التسلو    والتر وح   والت و م   فمال عن الااها لمستو ات ع للة  نلا  التو  ر  -3

 والشهم والتطبو    اسون ذعاز ا متسانات الموضويلة عن الار مث    ه المستو ات .

سوووة  اذووه يعتبووور مراجعووة للمعلوموووات التووي   اوووها ذووزو  الطالوووح اخبوورات ذعللملوووة جةتووة  . حوووون ان ا التبووا  ا -4
 الطالح .
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ذساعة المعلم على اكت اا الطالب ال تن تة اون الما     ااة وايلة ومستنور  . والطوالب الو تن يسوتمهرون  -5
 المعلومات غوبا  ون ذوءلشها في موا ف جةتة  .

 ي   اها .افم   ر  ة يعبر فوها الطالح ااالو ه الخاط عن المعلومات الت -6

ذخلو من ذخمون ا جااة    ن ا جااة للسوت موجوو   اموام الطالوح لوتعورا علوهوا   فالطالوح فوي ا التبوا ات  -7
 الم اللة تت  ر و ستةعي ا جااة   و  تتعرا علوها  ما  و الساا في ا التبا ات الموضويلة .

ا يطلح منه في السواا الم والي اكثور مون ا اوئلة يستطلع الطالح في المرحلة ا بتةائلة على ا    ان يشهم م -8
 جرا اذها.أكثر   و لك لطبلعة االموضويلة التي ذستاج الى ذة  ح 

 

 -عيوب االسئلة المقالية :

  لولة العة    مما ياعلها غور  ا    على ذغطلة ومستوت الما   الة االة ا ك  م بوا . -1
ذقولس ا اوئلة معلوموات ذعتموة علوى الو اكر  ف وط فوي حوون يكوون   جة الصةق فوهوا منخشموة   ا  يستمو  ان  -2

  ةا الة ر عمللات ع للة االرت.
ضعف ثبات وموضويلة التصسلح: حون ان المصسح  ة تتأثر بر ا   الخط   او جو ذوه   وذرذووح ال بوا ات  -3

 لتصسلح .  او ذنملم ا جااة   او انطباعه عن الطالح   او المروا النشسلة له اثنا  عمللة ا

 ذستاج الى و ت  و   لتصسلسها   الافة ا ا  ان عة  الطلبة  بورًا . -4

معمم ا ائلة  وذأذيتلعح الس   و ا  بورا في   ه ا ائلة . ف ة ي رأ الطالح جز ا معونا من الما   الة االة    -5
التوي   ترا وا فوي نموره ضورو  ة  من   ا الاز  . و وة ي ورأ الطالوح معموم اجوزا  الموا   الة ااولة ا  اعو  ا جوزا 

 فتاذي معمم ا ائلة منها.

ذوفر فرفة للطالح للتسات  والمراوغة   الافة ا ا لم يسوتطع الطالوح ذو  ر موا   ا التبوا  جووةًا   فولاوأ فوهوا  -6
 الى اعطا  اجااة للست لها عال ة االسواا االرغم من انها ذمث  جز ًا من ما   الة ر .

 

 -لة المقالية :شروط اعداد االسئ

 ذخصلص و ت  افة لكتااة ا ائلة . -1
اووواا(  20ان موون  بلعووة ا اووئلة الم اللووة  لولووة العووة    و وو ا يعنووي ان السووواا الواحووة  ووة يعووا ا فووي   جتووه )   

موضووويلا . فووا ا و ووع المعلووم فووي الطووأ مووا فووي فوولغة السووواا . فانووه يعوورا الطالووح الووى السووا    بووور    اخووالا 
ضوووعي الوو     ذز ووة المتووه فووي اغلووح ا حلووان عوون )  جووة واحووة ( . فووةو  المعلووم ا ن  ووو ان تنت ووي السووواا المو 

السواا انت ا  جوةا   اسون يقلس عمللات ع للة اعوة  عن الهام لة   وان تالئم مستوت الطالب   فال يكون ا نى 
  اللة اعة  تابتها اشتر  م بولة .او اعلى من مستوا م . وعلى المعلم ان يعوة النمر في  را   ا ائلة الم
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ان يمع المعلم الما للة جات  ب  ذوة ع ا ائلة على الطالب   و ستسسون ان يموع المعلوم الن واط المطلووب  -2
ا جااووة عنهووا . و خصووص لكوو  ن طووة عووة ًا موون الووة جات . ف ووة يمووع المعلووم اوووا  مووا للطالووح . و كت ووف عنووة 

 سة   . وانه من الصعح الااها .ذصسلح ا جااة   ان ا جااة غور م
ذانوح ا اووئلة ا التلا  ووة :  ثووور موون المعلموون موون تلاووأ الووى اعطووا  الطالوح حر ووة ا التلووا  فووي ا جااووة عوون  -3

اع  ا ائلة    أن ي وا لهوم : اجوح عون ا  عوة ااوئلة مون المسوة . او جملوع ا اوئلة اجبا  وة اااوتثنا  السووالون 
 لطالح حر ة ا التلا  له  ثور من المسا تر من بونها : الخامس والسا ر . ان اعطا  ا

 وة يمووع الطالوح فووي موضووع مون ال لوو  ا   واس   فمووا  امووت  وة اعطوووت لوه حر ووة ا التلووا  فانوه اوولاوح علووى  -أ
السواا ال   يعت ة اانه السرة فله   جة اكبور   وفوي  و ا  وة يصواب اوالسور  فوي اتهموا ياالو    واتهموا تتورس . 

تتساو  في   ن الطالح اجااة اوالون وعلله ان يختا  احة ما و ة يصبح في  واموة ذاعلوه مور  الافة عنةما 
يعتمة االتلا ا ما ومر  االتلا  االر بةتال عنه . و  لك فأن ذغوور  أ  الطالح فوي ا جااوة اووا تووثر و سسوح 

 من و ت ا متسان .

لة  لهوا فوي مسوتوت واحوة مون الصوعو ة   وفوي  و ا ان عمللة ا التلا  ذبون ان المعلم اما انوه  وة وضوع ا اوئ -ب
فهووو لووم تووراع )الشووروق الشر يووة( بووون الطووالب   وامووا انووه  ووة اعتبوور نمر ووا ان ا اووئلة  لهووا فووي مسووتوت واحووة موون 
الصعو ة   وفي   ا فانه اعتبر ا ائلة على انه مت ابهة . مع انها في الوا ع   يمكن ان ذكوون مت وابهة مون 

ب   او مووون الوووالا ااوووتااااذهم علوهوووا . فلوووو  انوووت مت وووابهة االشعووو    لكوووان معنوووى  لوووك ان وجهوووة نمووور الطوووال
على اواا ما   اوناا على أ  اواا االر   ه الة جة او  ر با منها  (   جات 10الطالح ال   انلاا   جة )

. 
 و ا اووز ة مون عوووب ان وضع اائلة االتلا  ة اوا ي ل  من عةم  موللة ا التبا  لمستوت الما   الة االة و  -ج

 ا التبا ات الم اللة .
علووى المعلووم ان يسووة  الو ووت الكووافي لالجااووة   فووال يكووون اكثوور ممووا ذسووتس ه  وو ه ا اووئلة   فلموو   الطالووح موون  -4

 وووا الو ووت . و ووة تلاووأ الووى عمللووة الغووش . وعلووى المعلووم ان يعطووي الو ووت الكووافي اسووون يسوومح لكوو   الووح ان 
 . ياوح  ون ذ نج   او ذسرع

على المعلم ان ترذح ا ائلة من السه  الى الصوعح .  وي ترذواح الطالوح . و وزوا ال لو  والتووذر عنوةه اثنوا   -5
 ا جااة   ولكي   يصوح الطالح ا حباط وال ل  عنةما يكون السواا ا وا ف با .

 

 -تصحيح اجابات االسئلة المقالية : 
اكثوووور أنوووواع التصوووسلح فوووعو ة وم ووو ة والافوووة وأنوووه يسوووومح  اعتبووور ذصوووسلح  ووو ا النووووع مووون ا التبوووا ات مووون    

 للمشسوط اسر ة ا جااة والتعبور اللغو  السر واةا    ا المو ف   فانه تنصح ا ذي :
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    ياووح اعووةا  نمووا ج لالجااووة ذتموومن الن وواط المطلو ووة االتشصووو  وذوة ووع   جووة السووواا علووى  وو ه الن وواط
ثلووة المسووتخةمة المرذبطووة االسووواا   وجووز  االوور موون الة جووة فوولمكن مووثال ذخصوولص جووز  موون الة جووة   لالم

لتنموولم ا جااووة   و كوو ا االنسووبة لمستوووت السووواا   و لووك اووالطبع ا ا  انووت  وو ه العنافوور ذمثوو  جانووح موون 
ا  ةاا المتعل ة االسواا   وفي مث    ه السا ت ياح ان يكوون واضوسا للمتعلموون ااوس ذ وةتر   جوات 

 السواا .

 ع وائلة من أو اق اجااة الطلبة وذشسصها حتى ذتكون فكر  حوا اجااات الطلبة عون ا اوئلة   االتلا  عونة
 و مكن ان يكون  لك ااااا يعتمة عنة ذصسلح اجااات الطلبة .

  ياح ذ ةتر   جات    اواا عنوة التصوسلح علوى حوةه االنسوبة لاملوع المتعلموون  بو  ا نت واا الوى السوواا
ةً  من ذ ةتر   جات جملع ا ائلة لمتعلم واحة   فعة واحة    ذ ة    جات اواا التالي   و  ا يعني انه ب

 واحة لاملع المتعلمون  فعة واحة    وله ه الطر  ة موزذان : 

اوووهولة ذووو  ر المعووواتور التوووي توووتم ذ وووةتر   جوووة السوووواا علوووى ااااوووها   حوووون ان م وووة  الة جوووة يسصووور  -أ
 ا جااة   مما يسه  علله الم ا نة بون اجااات المتعلمون .انتبا ه في نشس السواا ونشس نمو ج 

ا  ووالا موون اثوور الهالووة الوو    ووة تترذووح عللووه ذعووةت  ذ ووةتر جملووع اجااووات المووتعلم ا ا ذووم  وورا   جملووع  -ب
ا ائلة  فعة واحة    و )اثر الهالة(  و ا ثر الناجم عن ا نطباع ال   ذتر ه اجااة المتعلم فوي اوواا موا 

 ووة  الة جووة   وانت ووا   وو ا ا ثوور الووى السووواا التووالي فورفووع موون   جووة السووواا او يخشوو  منهووا وف ووا علووى م  
 لالنطباع ال   ذر ته اجااة السواا ا وا .

  يسسوون ذ ووةتر اجااووات المتعلمووون  ون ا  وووالع علووى ااوومائهم   ف ووة ا وووا ت  ثووور موون الة ااووات ان اثووور
   فعنةما يكتح متعلم اجااه تتو ع م  ة  الة جة نوعا معونا الهالة ي ل  من موضويلة الم ة  ا ك  ملسو 

من ا جااة   و  لك يكون  ة حكم علله مسوب ا   و ترذوح علوى  و ا ان م وة  الة جوة يعطوي ذ وةترا مختلشوا 
 جااوووة موووتعلم االووور فكرذوووه عنوووه مختلشوووة عووون فكرذوووه عووون الموووتعلم ا وا  ولووولس مووون السوووه  االشوووا   و وووة 

 ا  ووان م وووة  الة جووة يعوورا الوووط المووتعلم وااوولو ه فوووي الكتااووة   و مكوون ااوووتخةام المتعلمووون   و خافووة ا
 ا   ام بة  من ا اما  او  تااة ا اما  في ءهر  فتر ا جااة او االشا  ا ام اا   ر  ة االرت .

  مون ا فمو  ا ا  ووان  لوك ممكنوا ان ي ووة   و  اوواا م ووة  ن اثنوون علوى ا  وو   و و ا تز وة موون   وة ذ ووةتر
ة جة حون ان ذعة  ا حكام على مةت جو   ا جااة ترفع من ثبات الت ةتر   و غم ان  لك  ة   يكون ال

اموورا عمللووا الووالا العووام الة ااووي ا  انووه يمكوون ان تتعوواون ةموووالن فووي ذ ووةتر جووز  علووى ا  وو  موون او اق 



33 

 

ه اذ وان معواتور ا جااوة المتعلمون لك  منهما   فان اانا  اواا واحة لم ة  الة جوة ياعو  مون السوه  عللو
 كما ي ل  من اثر الهالة على اجااات المتعلم ا الرت   و التالي ذكون الة جات اكثر ثباذا و  ة .

  ذصسلح ا جااة عن السواا لاملع ا و اق في جلسة واحة  حتى ذساف  على ذأثور العوام  النشسولة التوي
   ذتسم االثبات على الة جة الم ة   لنشس السواا .

  ر  مسب ا فلما ا ا  انت اع  العوام  من غور المستوت   مث  الترذوح   التنقلط ال واعة اللغو ة .. الل 
   اتوثر على الة جة   ا  يمكن ذخصلص لمث    ه العوام  جز  من الة جة ا ا  انت  ةفًا اسة  اذها .

 
 االختبارات الموضوعية ، )اسئلة التعرف( ذات االجابة المنتقاة . -ب

اموت   ه ا التبا ات به ا ا ام  نها ذخرج عن  اذلة المصسح   و  ذتوأثر اوه عنوة وضوع الة جوة    موا 
يمكوون    انسووان ان ي وووم اعمللووة ذصووسلسها ا ا اعطووى لووه مشتوواح ا جااووة   و ر  ووة ا جوورا  . ان معمووم ا اووئلة 

 ح على ا جااة  ون ان يسترجعها .الموضويلة تتعرا فوها الطال
 االختبارات الموضوعية . مزايا

 ان ا جااة عن السواا الموضوعي اجااة مسة       ذ ب  ا لتوا    او التأو   او اللف والةو ان. -1
ااووئلة ا التبووا  الموضوووعي  ثووور  العووة  فووي ا متسوووان الواحووة   وذسووتطلع ان ذغطووي مستوووت المووا   الة ااووولة  -2

 ا ك  ملمور .
طالووووح   او ذنملمووووه لالجااووووة   او جووووو   الطووووه   لوووو لك   توجووووة اثوووور  بووووور ل اذووووه   تتووووأثر المصووووسح بلغووووة ال -3

 المصسح .

 يستطلع    فر  ان يصسح ا التبا  في حالة اعطا ه مشتاح ا جااة   او الطر  ة التي تتم فوها التصسلح . -4

 .معمم السا تمن  ال ة واحة  في مة  ا جااة على السواا الواحة   صور     ة   ذستغرق اكثر  -5

  جة الصةق والثبات فوها مرذشعوة   مون حوون  وموللة ا اوئلة للموا   الة ااولة وااوت را    جوات الطالوح فلموا  -6
 ا ا اعوة ا التبا  مر  ثانلة لنشس الطالب .

 
 عيوب االختبارات الموضوعية .

مون المصومم   اضوعافا ممواعشة مون الو وت  ذستاج الى و ت  و   في ذصملمها   فا التلا  الواحوة  وة ياالو  -1
 ال   يستاجه ا التبا  الم الي .

  ذقلس عمللات ع للة عللا في معمم انواعها    ا  ذ صر   ه ا ائلة في  ثوور مون السوا ت مون ان ذقولس  -2
 عمللات معونة مث   الت و م والتر وح .

 ذعاز عن الار اذاا ات والم  ومووا الطالب . -3
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 على الغش من الزمال    الافة ا ا  انت المراابة اهلة   وغور  ةتة  .ذساعة  -4

يعرفها و عتبر  و ا العووح  وو أ وم عوووب ا اوئلة   ة تلاأ المتعلم الى ذخمون ا جااة في حالة ا ائلة التي   -5
 ها : من اثر ا ومن ا م لإل الاالموضويلة  و  توجة عالج ذام له ه الم كلة   ولكن  ناس عة   رق 

ة وا   عووة  السلوووا البةللووة   و لووك ان ة ووا   عووة  البووةائ  ي لوو  موون احتموواا ذخمووون ا جااووة الصووسلسة    -أ
فالسوواا الو   يستوو  علووى الموس بوةائ  )االتلوا  موون متعوة ( يكوون فلوه احتموواا ذخموون ا جااوة الصووسلسة 

لوووه احتمووواا ذخموووون ف وووط   فوووي حوووون ان السوووواا الووو   يستوووو  علوووى بوووةتلون )فوووح الطوووأ( يكوووون ف (%20)
 و وووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووو  (50%ا جااوووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووة الصوووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووسلسة  وووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووو )

 أعلى احتماا ممكن .

جعوو  البووةائ  الخا ئووة ج ااووة للمووتعلم الوو   تن صووه الشهووم الووالةم او المعلومووات الالةمووة لالجااووة علووى  -ب
 السواا اجااة فسلسة )أ  ان ذكون البةائ  الخا ئة متاانسة مع البةت  الصسلح( .

علمووون لالجااووة عوون ا اووئلة   حووون ان ضووو  الو ووت موون العواموو  التووي ذووةفع اعطووا  و ووت  ووافي للمت -ج
 الماوبون على ا التبا  الى التخمون حتى يمكنهم انها  ا جااة عن جملع ا ائلة في الو ت المسة  .

 تلاأ البع  احلانا الى ااتخةام معا لة الافة يطل  علوها )معا لة التصسلح من اثر التخمون( . - 
 

 ح )التعديل( ألثر التخمين .التصحي 
التخمون ذعةت    جة الطالح في ا التبا  ال   ذتهلأ فله الشرفة للطالح ان يخمن  ألثري صة االتصسلح  

ا جااة   و  ا يسوة، عوا   فوي ا اوئلة الموضوويلة   ف وة يختوا  الطالوح أ  اجااوة مون البوةائ  المطروحوة عنوةما 
ا الووى ا جااووة الصووسلسة   و كووون  وو ا ا التلووا  فووائبًا ااحتموواا يعتمووة علووى  ذتوووفر المعرفووة الشعللووة لةيووه للوفووو 

االتالا احتماا ا جااة الصوسلسة التالي وال   توضح ة    ما  و مبون في الاةوا عة  البةائ  في السواا الواح
 .وا جااة الخا ئة ااالتالا عة  البةائ 

 
 الخطأاحتمال  احتمال الصواب لالبدائعدد  نوع السهال

 0.50 0.50 2 الصواب والخطأ 

 0.67 0.33 3 من متعة   لا االت

 0.75 0.25 4 من متعة   لا االت

 0.80 0.20 5 من متعة  التلا ا

نالحوو  موون  وو ا الاووةوا اعوواله ان فرفووة الوفوووا الووى ا جااووة الصووسلسة اووالتخمون ذ وو  بز ووا   عووة  البووةائ      
  ثر التخمون عنةما يكون عة  البةائ   بورا نسبلًا.ول لك تتو ع ان ذ   ا ملة التصسلح 
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عنةما ي ر  المعلم اجرا  مث    ا التصوسلح فعللوه ان توضوح  لوك للطالوح فوي ذعللموات ا التبوا   فوا ا  لوح منوه 
أن   يخمن   فه ا يعني أن المعلم يطلح منه ان تترس الش ر   ون اجااوة عنوةما   يعورا ا جااوة الصوسلسة   أو 

 تطلع أن ترجح أ  من ا جااات الم  و     ألن الة جة اتصسح ألثر التخمون .  يس
 ناس أكثر من  ر  ة للتصسلح ألثر التخمون   ف ة ي عا ح الطالح ا ا الًمن   أ  ذنخش    جته الما ر ة اما    

 التبووا    امعنووى  فووع تتنااووح مووع ا جااووات الخا ئووة   و ووة يكافووأ الطالووح ا ا لووم يخموون   أ  ا ا التووزم بتعللمووات ا
  جته الما ر ة اما تتنااح مع عة  الش ورات التوي تتر هوا بوةون اجااوة    موا يمكون الاموع بوون الع واب والمكافوا    
و مكن ذبر ر ااتخةام المعلم أل  منها   أو عةم ااتخةام أ  منها   أو ااتخةام  ر ا االرت مثو   ر  وة ا التبوا  

    ر  ة من الطرق  والغرا من ا التبا  .التة  اي في ضو  مزايا وعووب  
الطر  ة الت لوةية لتصسلح أثر التخمون  ي الع اب   أ  ذخ ول  الة جوة الما ر وة اعوة  الن واط التوي يمكون أن    

 يكون  ة حص  علوها االتخمون الع وائي وف  المعا لة التاللة :
 

  -د= ص 
ن−𝟏

 

 
 الة جة المعةلة ألثر التخمون .  =  حون أن
عوووة  ايجااوووات الصوووسلسة اووووا   انوووت ناذاوووة مووون معرفوووة فوووسلسة   او ناذاوووة عووون التخموووون الع ووووائي أو ط= 

 التخمون ال  ي .
 عة  ايجااات التي أجاب عنها الطالح أجااة الا ئة )  ذةال   نا األائلة المترو ة أو المس وفة(  . = 
 عة  البةائ  ن= 

 وعنة ذطبو    ه المعا لة  بة من اي ا   ألى ثال، ن اط  ي : 
أن  ووو  اوووواا ذسوووتس  )  جوووة واحوووة  أو فوووشر(   و التوووالي ذكوووون الة جوووة  بووو  التصوووسلح  وووي عوووة  ايجااوووات  -1

 الصسلسة   اوا   انت نتلاة للمعرفة أو نتلاة للتخمون .
ا  الواحوة   فووان أجورا  التصوسلح ألثوور التخموون  ووو فوي حالوة وجووو  ف ورات ذختلوف فووي عوة  البوةائ  فووي ا التبو -2

 جملع الش رات حسح عة  البةائ  وذطبو  معا لة التصسلح على    ماموعة .
 أن الش رات المترو ة )أ  التي لم ياح علوها(    ذةال  ضمن عة  ايجااات الخا ئة . -3

 
 

 مثاا :
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أحة الطلبة عن جملع الش رات   و ان عة   ف ر  من نوع الصواب والخطأ   أجاب 100امتسان تتكون من 
  جتووه اعووة ف وور  . فووإ ا  ووان المطلوووب فووي التعللمووات أن   يخموون    ووم ذصووبح  50ايجااووات الصووسلسة 
 معا بته لثر التخمون  

                         
 -أنواع االختبارات الموضوعية :

 :اختبارات الصواب والخطأ -1
و وي يبوا   عوون عوة  مون ال بووا ات الصوسلسة التر وووح   و وي اموا ان ذكووون فوسلسة فوي معنا ووا   او  وة ذكووون   

الطأ و  ياوة ان ذستم  التأو   اسوون ان السوواا الواحوة يستمو  الصوح والخطوأ معوا . ان ا جااوة علوى مثو   و ه 
)الطووأ( . و ووة نمووع امووا ال بووا    لمتووون ا اووئلة ان نمووع امامهووا  لمووة )نعووم( او  لمووة ) (  . او  لمووة )فووح( او 

)فووح   والطووأ(   ونطلووح موون الطالووح ان يمووع  ائوور  حوووا  لمووة فووح او الطووأ . و ووة نطلووح منووه ان يمووع الووط 
( ×)( او ذست أ  من فح او الطأ   و ستسسن ان تبتعة المعلم ما امكن من ان يطلح منهم وضع من مث  )

( ممووا ياعوو  فلمووعون ا وا   اسوولطة علوهوا وذصووبح  كو ا ) (   ن اعو  الطووالب  وة تتسوواتلون علوى ا ووا   )
 و ة يساجاه الطالح على  لك . (×) إ ا  ( او ا) اإ ا  المعلم في حور  من امره فلما ا ا  ان الاواب 

 القواعد التي نرتكز عليها في تصميم اختبارات الصح والخطأ .
 تموووووووووووووووووو  ذووووووووووووووووووأو الت االوووووووووووووووووورت . ان ذصووووووووووووووووووملم ا اووووووووووووووووووئلة امووووووووووووووووووا ان ذكووووووووووووووووووون فووووووووووووووووووسلسة ذمامووووووووووووووووووًا   و  ذس -1

 ( .100°مثاا الا ي  : )يغلي الما  في   جة حرا   
 ذانوووووووووووووووووووح ال بوووووووووووووووووووا ات التوووووووووووووووووووي نصوووووووووووووووووووشها ا وا فوووووووووووووووووووح ونصوووووووووووووووووووشها ا الووووووووووووووووووور الطوووووووووووووووووووأ او اوووووووووووووووووووالعكس .  -2

 مثال الا ئ : )ل ح الالة بن الولوة اسلف هللا المسلوا و و ال    ا  معر ة ال ا الة( .
يشموو  ااووتعماا  لمووات )نعووم    (   بووة  موون ااووتعماا  لمووات )فووح   الطووأ(    نهووا ااووه  علووى الطووالب  -3

 الافة في المرحلة ا بتةائلة .

 ان تتسا ي المعلم ااتخةام  لمات من مث  : )غالبا(   )احلانا(   )عا  (   )  ما(    -4

 موا ذستوو  اجااوة الطوأ   فكلموه احلانوا علوى اوبو   )الى حة ما(   ن مث    ه ال بوا ات ذستوو  اجااوة فوسلسة  
 ا فتراا وضعت في اواا   فان مث    ا السواا يستم  الصح   و ستم  الخطأ ايما .  ما في المثاا ا ذي:

 

 فلاغة م ترحة فلاغة ض لشة

 ذكون الخما  افم  من البروذونات احلاناً 
 )نعم /  (

 الخما  افم  من البروذونات
 )نعم /  (

 يستخةم التا لف احلانًا في حش  ا  عمة 
 )نعم /  (

 يمكن حش  الشاكهة االتا لف
 )نعم /  (
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ذانح ال بوا ات التوي ذسوو  علوى النشوي ا مكوان وا  ياوح وضوع الوط ذسوت عالموة النشوي حتوى تنتبوه الطالوح  -5

 الوها .  ما في المثاا ا ذي :

 فلاغة م ترحة فلاغة ض لشة

 االتبا ات ال  ا    ذستاج الى ذ نونللس أ  من 
 )نعم /  (

 االتبا ات ال  ا  ذستاج الى ذ نون
 )نعم /  (

 

 ياح ان تتممن السواا فكر  واحة  ف ط . -6
 مثاا الا ئ : ذ ع جة  على اواح  البسر ا حمر الى ال رق من مكة .

 ان تتانح المعلم ااتعماا  لمات الكتاب حرفلًا . -7

 .لى الماموعة الواحة  من ا ائلةعلم ا جااات الصسلسة والخطأ   ذرذوبا ع وائلا عان ترذح الم -8

يستسسوون ان يكووون نوووع موون التسوواو  بووون ا جااووات الصووسلسة الخطووأ وا ا  ووان و بووة موون وجووو  عووةم ذسوواو   -9
 فلتكن النسبة بون الصسلسة والخطأ مت ا نة .

 
 مزايا اختبارات الصح والخطأ .

 ا  شاا الصغا    والم لشون في ال را   . و  ا   يمنع من ااتعمالها في المراح  الة االة العللا .ذنااح  -1
 ثور  العة  فوي ا متسوان الواحوة وذغطوي مستوو  الموا   الة ااولة  ألنهاذعتبر  املة لمستوت الما   الة االة     -2

 ا ك  جوة .
  ت التي   توجة للسواا اكثر من احتمالون.ذعتبر مخرجا  بورا تلاأ الله المعلم في السا-3

 عيوب اختبارات الصح والخطأ  :

   ذقلس عمللات ع ولة عللا   وانما ذقلس ا ةافا اسلطة ذتعل  االمعلومات والمعا ا . -1
 % .50ذشسح المااا للتخمون بنسبة ذص  الى  -2
للة    ن الطالح  ة يخمن ا جااة ذخمونا من الصعح ان يكون المعلم فكر  واضسة عن  ة   الطالح التسصو -3

 ع وائلًا   و  ا ما ياع  المعلم غور  ا   على ذ خلص ن اط المعف او ال و  عنة الطالح .

  جة الثبات فوها منخشمة   الااا لة جة الثبات في ا ائلة الموضويلة ا الرت من نوع االتلا  من متعة     -4
 ولعال ة  لك بنسبة التخمون .

 
 
 
 :اختبارات المطابقة )المزاوجة( -2
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توالف اوواا المطاا وة مون  وائمتون   يطلوح مون الطالوح التوفوو  بوون موا جوا  فوي ال ائموة ا ولوى   وموا جوا  فوي ذ  
ال ائمة الثانلة   و لك اما عن  ر   التوفو  بوون  و  واحوة  مون ال ائموة ا ولوى وموا تنااوبها فوي ال ائموة الثانلوة   

 ثانلة بةون ذرالم . ووضع   م    ف ر  من ال ائمة الثانلة   لك  ف ر  تالئمها فوي ال ائموة ا ولوى .او ذرس ال ائمة ال
( . مثوواا Responses( امووا ال ائموة الثانلوة فتسوومى )ا اوتااااتPremisesان ال ائموة ا ولوى ذسوومى )الم وةمات و 

 على  لك :
ة ا ولى  ائمة الثانلة امام السرا المنااح من ال ائموف  بون الةولة وعافمتها و لك بوضع الر م المنااح من ال

 و ما في الاةوا ا ذي :
 العافمة الةولة

 اوالو -1 )   (  ولنةا-أ

 ة و    -2 )   ( النرو ج-ب

 امستر ام -3 )   ( الةنما س-ج

 برو سو   -4 )   ( فنلنةا  - 

  لسنكي -5 )   ( السو ة- و

 برلون -6 )   ( بلالكا-و

 ااتو هولم -7 

  و نهاجن -8 

 
 ت الهنةالة في الماموعة ا ولى :ضع   م ال ك  في الماموعة الثانلة امام السرا ال   تناابها من المصطلسا

 
 ا كاا  نةالة مصطلسات  نةالة

 )    ( ةاو ة حا    -أ

 

 )    ( ةاو ة مستقلمة -ب
 

 )    ( ةاو ة منعكسة -ج
 

 منشرجة)    ( ةاو ة  - 
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 -شروط اعداد اختبارات المطابقة :
 ان يكون  ناس ذاانس ذام بون ال ائمة ا ولى وال ائمة الثانلة . -1

 فلو فرضنا اننا  كلنا  ائمتون على النسو التالي .

 ال ائمة ا ولى )ابن عبة   ه   ابو الشرج ا فشهاني    ه حسون   الالة بن الولوة(.
تالحوو  فووي ( ا غوواني   حووةتن ا   عووا     لولووة و منووة   الع ووة الشر ووة   اوولف هللا المسوولوا) ال ائمووة الثانلووة

ال ائموة ا ولوى ذاوانس فوي ا اوما  اااووتثنا  ااوم الالوة بون الولووة   فبونمووا ذوةا ا اوما  مون ال ائموة ا ولووى 
 . ونعلى مولشون   ناة ان ا ام ا الور الالة بن الولوة تةا على  ائة من  ا   المسلم

 . ان ذكون مشر ات     ائمة  صور  ما امكن حتى   ترذبك الطالح عنة عمللة التوفو  -2
 . (  ي   تت تت   ن الطالح10) ان   تز ة عة  ف رات ال ائمة عن -3

ياووح ذشووا   المطاا ووة التامووة حووون ذسوواو  عووة  الم ووةمات وعووة  ا جااووات   فشووي  وو ه السالووة اوووا تتعوورا  -4
جااة احة ا ائلة ذل ائلا اعوة ذسةتوة اجااوات ا اوئلة ا الورت فوي الماموعوة   و مكون ذشوا   التطواب  الطالح على ا

التام ااعو  عوة  ا جااوات فوي ال ائموة الثانلوة اكثور مون عوة  ا اوئلة فوي ال ائموة ا ولوى او ااعو  اعو  ا جااوات 
 . فالسة لعة  اائلة

 .    املة في نشس الصشسةياح ان ذنمم و  ة ا متسان اسون ذكون الش ر  -5

ا ا  انووت عوووة  العنافوور فوووي عموووو  اكثوور مووون عوووة  العنافوور فوووي عمووو  االووور  فووواعتبر العنافوور ال لولوووة  وووي  -6
 .الم ةمات والعنافر الكثور   ي ا جااات 

 . مزايا اختبارات المطابقة
سوبح ا وتراس ماموعوة مون ذتطلح حوزا ا لح في  باعتها    ما ذوفر و وت الطالوح فوي ال ورا   والسو  و لوك ا -1

 . الش رات في نشس البةائ 
 . ااه  واارع في ذصملمها من اائلة ا التلا  من متعة    و لك   تراس عة  اائلة في نشس البةائ  -2
 . عمللة التخمون ذكون  لولة االم ا نة مع اع  ا ائلة الموضويلة من نوع فح او الطأ -3

 . ا اتاااات اللشملة موضوعات االرت  الصو  او الخرائط او الراوم البلانلةيمكن ان نستبةا ا ائمة  -4

 . عيوب اختبارات المطابقة

مسووةو   فووي ااووتخةاماذها االموضوووعات التووي ذستووو  علوووى عووة   لووو  موون الش وورات المتاانسووة التووي يمكووون ان  -1
اا ووة فووي حالووة الوحووةات الصووغور  او ذ ووترس فووي ماموعووة واحووة  موون البووةائ  الشعالووة   لوو لك   ذصوولح ااووئلة المط

 . فص  واحة من الما   الة االة
 . ا  في حالة المطاا ة بون  ى  واالر هانستعمل مااا ااتعالمها مسةو  و  -2
 
 -:Multipe choice itemـ اختبارات االختيار من متعدد  3
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ق   فهووي ذقولس ا ووةافا ع للووة ذعتبور  وو ه ا التبوا ات موون افمو  انووواع ا التبووا ات الموضوويلة علووى ا  وال 
تتووالف السووواا موون نوووع ا التلووا  موون متعووة  موون مووتن   .  عللووا يصووعح علووى ا اووئلة الموضووويلة ا الوورت الااووها

اموا ا جااوة .  و كون اما على  ك  اوواا   او  وك  جملوة نا صوة   و ستسسون ان يكوون الموتن علوى  وك  اوواا
والبوا ي .  احوة  و ه الممو وات فوسلح.  ي اجو ة مستملة للسوواااو بةائ  و ( م تتات)فتاذي على  ك  ممو ات 

 . و ات  ة يكون ثالثة او ا  عة او اكثرموالعكس فسلح ايما   والم.  الطأ
 . مزايا اختبارات من متعدد

مرونتهووا الكبووور    ا  موون الممكوون ااووتخةام ااووئلة ا التلووا  موون متعووة  فووي الووار العةتووة موون ا ووةاا الووتعلم موون  -1
 . المستو ات المختلشة حسح ذصنلف بلوم

فمعموووم .  تووورذبط  ووو ا النووووع بواحوووة مووون ا وووم ا  وووةاا العاموووة للتر لوووة و وووو ذنملوووة ال وووة   علوووى حووو  الم وووكالت -2
م كالت السلا    تتطلوح حلووا جةتوة  وانموا تتطلوح ا التلوا  مون بوون عوة  حلووا   و ن وأ الش و  مون عوةم ال وة   

 . مختلشة واذخا   را  اافم  ح  ممكنعلى التمووز بون السلوا ال
.  يمكوون الووتسكم فووي مسووتوت فووعو ة السووواا او الش وور  عوون  ر وو  ذغوووور او ذعووةت    جووة التاووانس بووون البووةائ  -3

 . فكلما ا تر ت البةائ  من اعمها  انت الش ر  ف بة   و لما    ذاانس البةائ   انت الش ر  ااه 

 . ب والخطأ فاننا ناة ان التخمون في اائلة الصواب والخطأ اكبرا ا  ا نا   ا النوع بنوع الصوا -4

ذسووتطلع ااووئلة ا التلووا  موون متعووة  ان ذوووفر للمعلووم واووولة المووة لت ووخلص التسصووو  الة ااووي   و خافووة ا ا  -5
ذنوعووت البووةائ  فووي   جووة فووستها ف ووط   وفووي  وو ه السالووة ي وووم المووتعلم فووي االتلووا  افموو  البووةائ    ولوو ا يمكوون 

 .خةام   ه الصو   لقلار الشهم والتطبو  اات

من ا اه  ا اتاااة  ائلة ا التلوا  مون متعوة  مون ا اوتاااة  اوئلة الصوواب والخطوأ ا  ي وعر المتعلموون  -6
 . ان اائلة ا التلا  من متعة  ا   غموضا من الصواب والخطأ

 :  مثاا

 :  افم  الطرق لعةم ا فااة امرا الكولورا -
 .  ل اح الكولورااال   -أ

 .  عةم ا التالط االمرضى -ب
 . غلي الما   ب   ر ه -ج
 . غس  الخمراوات الطاةجة جوةًا  ب  اكلها - 
 ذعة الشطر ات  ائنات حلة :-
 منتاة . -أ

 مستهلكة* . -ب
 مشتراة . -ج
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 عنة فسص  خص تةالن اكثر  نتو ع ان ناة :-
 انخشاا في ضغط الةم .-أ

 . ءهو  ا ع في ا رذه-ب
 ذلف في  ئتله* .-ج
 ا ذشاع في حرا ذه .- 
 

 . عيوب االختيارات من نوع اختيار من متعدد
ذستوواج الوووى و ووت  و ووو  نسوووبلا فووي اعوووةا  ا وذصوووملمها والووى مهوووا   مختصوووون فووي اعوووةا  مثووو   وو ا النووووع مووون  -1

 . ا التبا ات
 .    ذصلح لقلار ال ة   على التأللف والتنملم وا بتكا  -2
 باعووة ا التبووا  المكووون موون ااووئلة ا التلووا  موون متعووة  اكثوور موون ذكوواللف انووواع ا اووئلة الموضووويلة  ذكوواللف -3

 . ا الرت 

 
 قواعد اعداد اختبارات االختيار من متعدد 

فوان وجوو  اكثور مون .  ياح ان يكون  نواس اجااوة واحوة  ف وط فوسلسة وا  يكوون  نواس أ   وك فوي فوستها -1
 :  ن االتلا  جملع ا جااات الصسلسة له عة  عووب منهااجااة فسلسة واواا المتعلمو

ان مث    ا السواا للس عا   ا  ماموعة من اائلة الصواب والخطأ م ةموة فوي فوو   االتلوا  مون متعوة   -أ
 . و و ب لك   يعرا م كلة مسةو   في اف  السواا

الع لووي المطلوووب فووي ا التلووا  موون تتطلوح ا جااووة علووى مثوو   وو ا السووواا ذهووووا ع للووا يختلوف عوون التهوووو  -ب
متعة    ا  ان التهوو الع لي المنااح  نا  وو ذموووز الصوواب مون الخطوأ   االتلوا  اجااوة واحوة  مون عوة  

 . بةائ 
ئ  المختا    بةت  فسلح مون ف ور  الوى االورت فلولس  نواس واوولة مرضولة لت وةتر ةانمرا  التالا عة  الب -ج

 . الة جات
 . بةائ  متاانسة في مستوا ا ومرذبطة امااا الم كلةياح ان ذكون    ال -2

 :  مثاا فسلح

 ا مطا  ذس ط في فص  ال تا  اببها :
 انخشاا   جة السرا   وضغط منخش *.-أ

 انخشاا   جة السرا   وضغط عالي .-ب
 ا ذشاع المغط الاو  اعة البرو   .-ج
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 البرو   العاللة اغ  النمر عن المغط الاو  .- 
مبنلووة علووى ا الطووا  النا ووئة موون ن ووص المعلومووات او الشهووم الخووا ئ ( الممو ووات)ياووح ان ذكووون الم ووتتات  -3

اسوووون ذصوووبح ج ااوووة للموووعشا  مووون المتعلموووون والووو تن ذن صوووهم المعلوموووات الكافلوووة او ذن صوووهم المهوووا ات الالةموووة 
مون االتلوا  مون متعوة  ذعطلوه علوى   التلا  ا جااة الصسلة   وافم   ر  ة لتس و   لك  ي اعطا  السواا بة ً 

  ثم ذسلو  ا اتاااة الخا ئة ا كثر ذكرا ا  م وتتات اعوة ذسو و  السوواا الوى ا التلوا  مون (فراغات)فو   اكماا 
 متعة    وذصلح   ه الطر  ة بوجه الاط في الار الس ائ  العلملة وفي الر اضلات وفي االتبا  معاني المشر ات

. 

السوواا فوا ا  انوت الكلموة ا ولوى مون البوةائ  الصوسلح فواعال ياوح  ألفو مناابا لغو وا ياح ان يكون البةت   -4
ان ذبةأ جملع البةائ  ا الرت اشاع  وا ا  انت ا جااة الصسلسة مونثة وجح ان ذكون جملع البوةائ  مونثوة  و لك 

 . وا  امكن ااتبعا  البةائ  الخا ئة لمار  انها   ذتم ى لغو ا مع اف  السواا

 . ياح ا  ذكون ا جااة الصسلسة ا وا ا ك  مستمر من البةائ  الخا ئة -5

 :  مثاا فسلح

 :  ذشرة الاليا جز  البنكر ار ما   ذسمى
 ا   نالون  -     اكرذون -ج    انسولون -ب    ذر لسون -أ

 ك  ع وائي   ا  يمو  ياح ان ذتوةع ا جااة الصسلسة على الموا ع المختلشة للبةائ  ذوة عا متساو ا ولكن ا -6
كثووور موون المعلمووون الووى االشووا  ا جااووة الصووسلسة بوضووعها فووي المو ووع الواووطي  و ترذووح علووى  لووك ان ي وو  و و  
ا جااة الصسلسة في الموو عون ا وا وا الوور   و و ا اوالطبع  وة يعطوي عالموة ذسواعة علوى اوهولة التعورا علوى 

 . ا جااة الصسلسة

لواولة اهلة جةا و ي ذرذوح جملع   اللاو لح على م كلة الترذوح الع وائي فانه يمكن انه للتغ( كرونال ) ت و ر   
 . البةائ  اللشملة اااةيا حسح الكلمة ا ولى   وذرذوح ا   ام ذرذوبا ذناةللا او ذصاعةيا

مة ياح ان ذكون المصطلسات المستخةمة في البةائ  الخا ئة معروفة لةت الطلبة    المصطلسات المسوتخة -7
 . في ا جااة الصسلسة وللست نا    او غر بة على الطلبة  نهم في   ه السالة العرفونها اسهولة

 ن االتلوا   وو ا البوةت  او ااووتبعا ه مورذبط ااالتلووا  او ( لولس أيووًا مموا اووب ) او( كوو  موا اووب ) ذسا وي البوةائ  -8
يعنووي ااووتبعا ه فووو ا وا ا  ووان البووةت  فووسلسا  ئ  ا وا الطووأ مووثال فهوو ااااووتبعا  البووةائ  ا الوورت   فووا ا  ووان البووة

 :  ما في المثاا ا ذي.  ئ    في  لك السواااوالثاني فسلسا ايما يعني االتلا ه فو ا مهما  ان عة  البة
 فلاغة م ترحة فلاغة ض لشة

 :ا م وءلشة ذ وم وةا   التر لة والتعللم  ي
 . اعةا  منا ج ذعللملة معافر  -أ

 . امتسانات ذسصوللةاعةا   -ب

 :ا م وءلشة ذ وم بها وةا   التر لة والتعللم  ي
 . اعةا  منا ج ذعللملة معافر  -أ

 . اعةا  امتسانات ذسصوللة -ب
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 . ذوفور فرط ذعللملة للطلبة -ج
    ما اب  . - 

 . ذوفور فرط ذعللملة للطلبة -ج
 ذطو ر المستوت ا  تصا   . - 

 

 :الفراغاتاختبارات التكميل او   -4
ولكون الشورق  نوا  وو ان الكلموات  ان   ا النوع من ا ائلة ذم التطرق الله ااا ا ضومن  ورح ا التبوا ات الم اللوة  

التووي ذكموو  الشراغووات موجووو   امووام الطالووح وعللووه ان يختووا  الكلمووات الصووسلسة التووي ذكموو  الشراغووات و وو لك فووان 
 .  الطالح  نا تتعرا على الكلمات و  يستةعوها عما  و علله في ا التبا ات الم اللة

 :  أمثلة
 ............ .. ذ ع اسور  السبانلة في مسافمة        
 ا نبا   -ج  كر ال  -ب   اغةا  -أ
 ..................  أكثر غاة في الهوا   و 
 ا و ساون  -ج  الهة وجون -ب  الناتتروجون -أ

 البرذ اا والعنح والتشاح من النباذات ...........
 المائلة-الع بلة  -الالة ر ة ج-الز ر ة* ب-أ
 

 
 

 :  مزاياها
 .  ا التبا ات عن اقلة ا التبا ات الموضويلة ا الرت في ان التخمون فوها ا   من غور اذمتاة   ه  -1
 . ذمتاة عن ا التبا ات الم اللة اانها اكثر موضويلة وان ذصسلسها ااه  -2
 .   مولوتها للما   الة االة لو  سنا ا مع ا التبا ات الم اللة الت لوةية -3

 :عيوبها 

 . ا   موضويلة من غور ا من ا نواع ا الرت لالالتبا ات الموضويلة  -1
 . ذتطلح جهةًا وو تًا من المصسح في التصسلح نمرًا لتعة  ا جااات التي ذستاج ل را   من  ب  المصسح -2

 
 : تصحيح اجابات االختبارات الموضوعية

شر   و لووواًل مووا ذخصووص عووة  أكبوور موون تووتم ذصووسلح ا اووئلة الموضووويلة عووا   بتخصوولص   جووة واحووة  او فوو  
أ  ) الوة جات للسووواا الواحوة  و ووة اءهورت البسووو، ان   جوات ا التبووا     العوة  الثابووت مون الن وواط او الووة جات

ذتوورااط ذرااطووًا عاللووًا مووع   جووات ا التبووا  نشسووه عنووةما ( الوو   تووتم فلووه ذخصوولص ن طووة أو   جووة واحووة  لكوو  اووواا
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ثر   و  ا يعني ان المر ز النسبي لالفورا  ضومن الماموعوة   تتغوور فوي السوالتون ذعطى لبع  اائلته   جات اك
وموون .    لوو ا فووان اكثوور ا التبووا ات الموضووويلة ذصووسح االطر  ووة ا اسووط   حووون ذعطووى   جووة واحووة  لكوو  اووواا

 :  الطرق المتبعة في ذصسلح اجااات ا ائلة الموضويلة  ي
ف ووط    ةالصووسلس لإلجااووةضووع ا ووا   بلووون مموووز علووى السوورا الممثوو  حووون ي وووم المعلووم بو :  ذصووسلح تووةو   -1

وعنة ا نتها  من التصسلح ي وم المعلم امسح و  ة ا جااة اصر ًا لكي يعوة  عوة  ا جااوات الصوسلسة   وذسسوح 
 .  من الة جة الكللة

 وائور الم ابلوة للسورا حون يعم  المعلم و  ة اجااة منشصلة وذث ح على  ك  :  ذصسلح تةو  امشتاح مث ح -2
ال   يمث  ا جااات الصسلسة ف ط   ثوم توضوع المشتواح المث وح فووق اجااوة الطالوح   فالث وح الو     ذمهور مون 

وعلى المعلم ان تنتبه  ب  بة  عمللة .  الالله ا  ا   الةالة على ا جااة الصسلسة يعني ان اجااة الطالح الا ئة
 . لنشس السواا   او وجو  ا ا   الا ج نطاق الث حالتصسلح اعةم وجو  اكثر من اجااة 

توتم  لوك مون الوالا ااوتخةام و  وة اجااوة الااولة الافوة بهوا   و وتم عون  ر و  :  ذصسلح ا لكترونوي المبورمج -3
المسوووح المووووئي   حوووون ذختلوووف ا  وووا   ا لكترونلوووة الناذاوووة مووون الوووةائر  المصووومتة   التوووي ذمثووو  اجااوووة الطالوووح 

 . النمو جلة التي ذبرمج آلة التصسلح على ااااها ةاايجااام ا نتها 

 
 . االختبارات االدائية او العملية:  ثالثاا 
 ( .اانوووه االتبوووا  تتطلوووح عوووا   ااوووتاااة تةو وووة او ااوووتاااة حر لوووة عموموووا ي ووووم بهوووا الشووور ) يعووورا االتبوووا  ا  ا   

االتبووا   يجوورا ن ا جهووز  والموووا  ذكشووي وا التبووا ات ا  ائلووة غالبووا مووا ذكووون فر يووة   ا  يصووعح ذوووفور ماموعووة موو
جمعووي   مووا يصووعح ضووبط الموا ووف   و كلووف الكثووور ما يووًا و سصوو  الغووش عوون  ر وو  المساكووا  والت لوووة  وو ا وان 
كانووت االتبووا ات ا  ا  ذطبوو  احلانووا لماموعووات فووغور  موون ا  ووخاط وفووي مثوو   وو ه السالووة ذوضووع حوواجز علووى 

 :  وذستخةم ا التبا ات العمللة في الماا ت ا ذلة . م اعة ا التبا   ي   يغش الطالب
 . التس   من اذ ان الطالح للمها ات المرذبطة االعلوم الطبل لة    الكلملا  والشوز ا  وا حلا  -1
 اآل تبوووورامج التووووة  ح المهنووووي    ووووتعلم الموووورب علووووى ا لووووة الكاذبووووة   واعموووواا السووووكرذا  ة   والعووووزا علووووى  -2

 .  الموالقلة
المووةا ر الشنلووة والمهنلووة  مووةا ر التموور   والمووةا ر الصوونايلة   والتاا  ووة   وذعتمووة  وو ه المووةا ر ااااووًا  -3

 . على التة  ح العملي  اتكماا متطلبات التخرج

التووة  ح علووى فوووذلات اللغووة فووي مختبوورات اللغووة الموجووو   فووي مووةا ر ذعلووم اللغووات والمووةا ر :  ذعلوولم اللغووة -4
 .  وذعتبر   ه ا التبا ات من متطلبات التخرج في مااا اللغات.  والمعا ة والاامعاتالثانو ة 
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المراكووز التعللملووة التووي ذ ووةم البوورات مبا وور  الووى الماتمووع   مثوو   للووات الطووح والهنةاووة والتموور     و للووات  -5
مهووا ات التووة  س موون الووالا  فالطالووح فووي  للووة التر لووة تتووة ب علووى.  التر لووة والتر لووة ا اااوولة ومعا ووة المعلمووون

 . برنامج التر لة العمللة ال   يمم   ر الم ا ة  والتطبو 

 
 -: انواع االختبارات العملية

 . اختبارات الورقة والقلم  -1
يختلوف  وو ا النووع موون ا التبووا ات عون االتبووا ات ال لوم والو  ووة الت لوةيووة فوي ا التبووا ات التسر ر وة موون حووون 

و وة تترذووح علووى  و ه التطبل ووات الووار .  ر لتطبووو  المعلوموات والمهووا   فووي مو وف مساكووا انهوا ذعطووي ا تماموا اكبوو
الووتعلم او  ووة ذعتبوور الطووو  متواووطة فووي الوار ا  ا  فووي مو ووف اكثوور وا  لووة مثوواا  لووك ا اووتخةام  أل ووةاانهوائي 
ي علوى الوار نوواذج للوتعلم وفي عوة  مون السوا ت  وة يسواعة االتبوا  الو  وة وال لوم العملو . وا  وات لألجهز الشعلي 

مثاا  لك ا ا  لح المعلم من ذالمو ه ذصملم الر طة للط س   او وضع الطة لبسن معوون .  لها ا موتها التر و ة
  او  تااة  صة  صور    او عم  ذخطلط لةائر   هر ائلة   فشوي  و ه السوا ت يقولس االتبوا  الو  وة وال لوم العملوي 

و ة يكون من ا فم  في اع  السا ت  . و صبح مقلااا عمللا له في حة  اذه. نواذج مرذبطة االمعرفة والمها  
منهوا ان الاهواة  وة يكوون مع وةا  ألاوبابااتخةام ا التبا  العملي  االتبا  ذمهوة   ب  ا اوتخةام الشعلوي للاهواة 

غالي الثمن   ول لك فان اءها  المهوا   فوي ااوتخةام الاهواة علوى الوو ق  وة يانوح ا ضورا  التوي  وة ذترذوح علوى 
و وو لك السووواا فووي العلووووم الطبلووة   فوووان اءهووا  المهوووا   فووي ذ وووخلص المووورا    ا اووتخةام الشعلوووي لتلووف الاهووواة

 . ى ذانح ما ة يسة، من ا ت المرضى السقل ونووفف العالج لمرضى و موون تو   ال
 مثاا : 
  . ام الر طة جغرافلة  
 . ام اجزا  لنبات معون  

  الكتااة اخط الكوفي او الر عة. 

 

 . اختبارات التعرف -2
معوووون او  أل ا ذهووةا  وو ه ا التبووا ات الووى الووار  ووة   المووتعلم علووى التعوورا علووى الخصووائص ا اااوولة 

لتعرا على اع  ا  لا  مث  العونوات الاوولوجلوة او البوولوجلوة او عوزا  طعوة مواولقلة ا ا  معون  او ا نتلاة
وفوووي انوووواع االووورت مووون .    و طلوووح مووون الموووتعلم بلوووان ا الطوووا  او النغموووات فوووي عوووزا ال طعوووةاآل تعلوووى احوووةت 

و الاهواة المنااوح االتبا ات التعرا  ة يطلح من المتعلم التعرا على اجوزا  مون ا جهوز    او االتلوا  المنااوبة ا
لعم  مسة    او السكم على جو   اع  عونات لموا  معونة   وفي العلووم  وة يطلوح مون المتعلموون التعورا علوى 
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وفووي الشنووون  وووة .  عونووات جوولوجلووة او التعوورا علووى اعوو  او اق ال ووار او وفوووف ا  وواا  التووي ذنتمووي الوهووا
 . وا عماا غور الاوة  يطلح من المتعلم التمووز بون ا عماا الشنلة الاوة 

 ثوور  مون الموا وف وموع  لوك  ألنوواعمالئمتوه  با ات اه  نسوبلا فوي اعوةا ه و مكونومث    ا النوع من ا الت
 .فعوبها انها   ذقلس ا ك  مبا ر مةت اذ ان الشر  لمها   ما او االوب عم  معون

 مثاا : 
 (. وذعرا عللهتوضع جهاة امام الطالح اب  وان   اه ) ذعوون جز  من جهاة 
  ذسةتة موا ع المةن الهامة على الر طة فما  . 

 بالاوتك  ال وح   حةتوة    توح   )  وأن نموع عوة  مون المووا  مثو :  ذصنلف الموا  المختلشة علوى  اولوة
 ( .الل....  ةجاج  

 ( .تقليد النماذج المصغرة او المجسمات) اختبارات المحاكاة -3
ذصمم ا التبا ات العمللة احلانا لمساكا  مو ف من الموا ف السقل ة   و لك اغرا عوزا  و ا المو وف اطر  وة    

ذمكن المتعلم من القلام بنشس السر ات التي تتطلبها المو ف السقل ي  ولكن ذست ءروا مز شة او غوور حقل وة   
وفي ا جتماعات ذمثو  مساكمة والام المتعلم .  ا مثاا  لك في التر لة الر اضلة القلام اسر ات السباحة الا ج الم

واحلانووا مووا يسووتخةم فووي  وو ا النوووع موون ا التبووا ات اجهووز  فووممت الصلصووا  غووراا . بووةو  المسووامي او ال اضووي
و سوووتخةم  ووو لك فوووي  ووو ا النووووع مووون .  ذعللملوووة وذ و ملوووة   مثووواا  لوووك التوووة  ح علوووى الوووا   السووولا ات او الطوووائرات

افووة ذسوتخةم االسااووح ا لووي لمساكوا  المو ووف المطلوووب مثو  الووا    ووائر  حوون ي وووم المووتعلم ا التبوا ات بوورامج ال
 .  اقلا    ائر  التي ذمهر فو ذها امامه على مر اب السااح

و غم مزايا االتبا ات المساكا  ا  ان من الواجح مراعا  السورط فوي ااوتخةامها   موع   ايوة ومعرفوة  املوة علوى   
ق بون   ه ا التبا ات وموا ف السلا  السقل ة فكثورا ما ذكون   ه ا التبا ات غور فا  ة    لك  ة  ا مكان االشر 

ان ذشسور ا ملون االسالة ا نشعاللة والع للة للمتعلم اثنا  اجرائها   و بلعي ا  ذتطاب    ه السالة مع ما ي عر اوه 
 . شعا ت  ة ذوثر على ا ائهالمتعلم عنة مما اة المو ف السقل ي في السلا  من م اعر وان

 مثاا : 
   المالكمة في الهوا  امام المرآ . 
 ذوضلح حر ات السباحة المختلشة الا ج الملاه . 

 
 ( .اداء المهمات الفعلية) اختبارات عينات العمل -4
للة لهو ا ذتكون   ه ا التبا ات من مو ف يمث  مو شا حقلقلا لمااا العم  و طلح من المتعلم ا ا  المهمات الشع  

 موا  وو السواا موثال فوي االتبوا  الوا   .  وذتممن االتبا  عونة العم  ا وم عنافور ا  ا  المطلو وة للعمو .  العم 
السلا ات حون ي وم المتعلم اا م ا عماا التي ذبوون الماموه االقلوا   فوي ءوروا مختلشوة و موا  وو فوي الوار   جوة 
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و مكون ان    ا التبا ات العمللة اصةق اكثر من ا نوواع ا الورت و تموز   ا النوع من  . السرا   او المغط الاو  
و وة    م ننوةيعطي مقلااوا فوا  ا وثابتوا للتسصوو  فوي انوواع متعوة   مون السولوس وا  ا  ا ا ذوم اجوراذه فوي ءوروا 

 .   جاذه وف ا لمعاتور مسة  
عا   من   ا النوع حوون يطلوح مون المتعلموون  تااوة مو  رات  ةمة في التعللم الشني والتاا   المستخ وا التبا ات  

اطر  ووة ا التووزاا عنووة امالئهووا علوووهم   او  باعووة الطوواب علووى ا  لووة الكاذبووة   وفووي التعلوولم الشنووي  ووة يطلووح موون 
 المتعلموووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووون موووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووثال عمووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووو  م وووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووروع تتمووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووومن انتووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووواج  طعوووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووة 

ي  ر  السلة ذست ءروا معروفة م رو ة   مها   ف:  و ة ذطلح من  الح ا ا  مهمات عمللة مث .  اثا، مثال
 . الل...او ذطلح منه مها   في التر لة المهنلة او التر لة الشنلة او ا  تصا  المنزلي

 . و ناس نوعان  ئلسلان من االتبا ات عونات العم 
هوا ا وك  ذلك التي يمكن فوها التسةتة بوضوح و  ك   وا ع بوون فوسة والطوأ ا ا  المهوا     و و ه ذ وة    جاذ -1

 .آلي   مث  التصو ح   الكتااة على ا لة الطااعة   ا  ا  الر اضي
ذلووك التووي ذعتمووة علووى مهووا   المالحمووون فووي السكووم علووى ا  ا  وذ ووةتر   جاذووه   مثوواا  لووك العووزا علووى آلووة  -2

 . موالقلة او  ام لوحة فنلة او الا   الا  
 : تصحيح االختبارات االدائية او العملية

او  م اطا ة او  ائمة لالالتبا  يسة  علوها جوانح المها   المطلوب مالحمتها   واعطا  ا  امذستخة 
واوتم عرا ا وات المالحمة .    جة الطالح على ا التبا  ا  ائي من الاللها ذ ةتر  جات لك  مها     و تم 

  . والتي من الاللها يمكن ذ ةتر المها ات العمللة في الشص  السا ر من الكتاب
  
 




