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وخصص ليا ثمانية أيام  ،وكل يوم لو محور كالتالي :
ُخ
اليوم
اليوم األول ( األحد )

2015/12/6

اليوم الثاني ( األثنين )

2015/12/7

اليوم الثالث
( الثالثاء )

2015 / 12 / 8

المحور

الزمن

طريقة الشرح

األىداف – االتقويم  :مفيومو

 3ساعات

طريقة العصف الذىني

وأىميتو وعالقتو باألىداف
السموكية

خطوات إعداد االختبار الجيد

وبناء جدول المواصفات الفنية
لالختبار

( األربعاء )

2015 / 12 / 9

والحوار والمناقشة

المعايير الفنية لألسئمة المقالية

ساعة ونصف

المعايير الفنية لألسئمة المقالية

ساعة ونصف

طريقة العصف الذىني

(نظري)

(عممي)

التعمم الذاتي

ساعة ونصف

الموضوعية ( نظري )
المعايير الفنية لألسئمة

والحوار والمناقشة
والحوار والمناقشة

طريقة العصف الذىني
والحوار والمناقشة

ساعة ونصف

الموضوعية( عممي )
اليوم الخامس ( األحد )

طريقة العصف الذىني

طريقة العصف الذىني

المعايير الفنية لألسئمة
اليوم الرابع

 3ساعات

والحوار والمناقشة

طريقة العصف الذىني
والحوار والمناقشة
التعمم الذاتي

أخطاء االمتحانات و توصيات

 3ساعات

طريقة العصف الذىني

عرض نماذج من االختبارات

ساعة ونصف

طريقة العصف الذىني

عرض نماذج من االختبارات

ساعة ونصف

طريقة العصف الذىني

اليوم السابع ( الثالثاء )

إعداد اختبار وفق المعايير

 3ساعات

طريقة العصف الذىني

اليوم الثامن ( األربعاء )

مناقشة االختبارات المعدة

 3ساعات

طريقة العصف الذىني

2015 / 12 / 13

اليوم السادس
( االثنين )

2015 / 12 / 14

2015 / 12 / 15
2015 / 12 / 16

ونقدىا()1
ونقدىا()2

الفنية الصحيحة
وتقويميا

والحوار والمناقشة
والحوار والمناقشة
التعمم الذاتي

والحوار والمناقشة

والحوار والمناقشة
والتعمم الذاتي

 -االحتياجات التدريبية  :سبورة متحركة – مكروفون – أقالم ممونة – أوراق بيضاء  -جياز حاسوب مرتبط بو جياز الداتا شو
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مقدمة
تعد االختبارات التحصيمية مف أىـ كسائؿ التقكيـ التربكم ،األكثر شيكعان في نظـ التعميـ
المختمفة في العالـ ،كىذه االختبارات ليا أىدافيا التربكية الميمة التي عمى رأسيا تعرؼ مدل
تحقيؽ األىداؼ المنشكدة مف ناحية ،كتحديد المستكل المعرفي لممتعمميف مف ناحية أخرل .
كالتقكيـ يرتبط ارتباطان كثيقان بالسياسة التربكية لمدكلة ،كما ينبثؽ عنيا مف أىداؼ تعميمية،
كىذا مما تجب مراعاتو عند صياغة االختبارات التحصيمية إكاعدادىا؛ ألف كظيفة التعميـ اآلف
أصبحت تر كز عمى إعداد المتعمميف لمحياة ،كالتكيؼ مع المجتمع كالتغيرات المتالحقة فيو،
كالتركيز عمى الميارات الحياتية الكظيفية .
كاالختبارات التحصيمية البد مف أف تككف مرتبطة بأىداؼ المادة ،متنكعة ،تقيس جميع
بحيث تتناسب مع جميع
المستكيات المعرفية ،كيراعى فييا التدرج بيف السيكلة كالصعكبة،
المستكيات مف متفكقيف كمتكسطيف كمتأخريف .
ًّ
أساسيا لتقكيـ تحصيؿ المتعمميف ،لذا فعمى المعمـ أف يككف
إف تحديد األىداؼ يعد مطمبان
ممما ،كعمى عمـ كدراية تامة بيذه األىداؼ ،حتى يعمؿ عمى تحقيقيا مف خالؿ إدراكو
ًّ
تيـ ،كميكليـ الفردية ،مع مراعاة ذلؾ بصفة دائمة
لخصائص نمك المتعمميف ،كاحتياجا
كمستمرة.
 :كىك

 :النكع األكؿ ىدؼ معرفي
كأىداؼ المادة التعميمية ثالثة أنكاع مجتمعة أك متفرقة
مجمكعة مف المعارؼ كالحقائؽ كالمعمكمات ،كالنكع الثاني ميارم ؛ كىك مجمكعة مف األداءات
كليس عمى المعرفة ،كالنكع الثالث ىدؼ كجداني يتعمؽ
التي تعتمد عمى الميارات بشكؿ رئيس،
ببناء القيـ كالمثؿ العميا كاالتجاىات لدل المتعمـ .
كيعد تصنيؼ بمكـ في المجاؿ المعرفي بمستكياتو المختمفة مف أكثر أشكاؿ التصنيؼ
شيكعان كاستخدامان في مجاؿ تحميؿ كتقكيـ أسئمة االختبارات ،كيتضمف ىذا التصنيؼ ستة
ـ ستكيات لممعرفة ،مرتبة ترتيبان ًّ
ىرميا ،يعتمد كؿ مستكل منيا عمى مدل إتقاف المستكيات
السابقة لو ،كىذه المستكيات ىي التذكر ،الفيـ ،التطبيؽ ،التحميؿ ،التركيب ،التقكيـ .
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األىداؼ  :كىي التغيرات المنشكدة التي يسعل المنيج إؿل تحقيقيا في شخصية المتعمـ كسمككو
نتيجة مركره بخبرات تعميمية محددة .
كاألىداؼ تجعؿ الرؤية أكضح لػ :
 -الخطط التعميمية

 -االتجاىات في تعميـ المغة

 -اختيار المحتكل

 -طرائؽ التعميـ المناسبة -

الكسائؿ التعميمية كالتقنيات التربكية األكثر مناسبة .

 -األنشطة المغكية المساندة - .

تقكيـ العممية التعميمية .

كتصنؼ األىداؼ إلى :
 /كتتصؼ بالعمكـ كالتجريد ،
األىداؼ اؿعامة  :كىي أىداؼ عامة لمادة المغة العربيةكجيد كبيريف
كتشير إلى تغيرات كبرل منشكدة في سمكؾ المتعمـ كتحتاج إلى كقت
كالمركر بخبرات متعددة كتعاكف كتنسيؽ بيف المؤسسات التعميمية كاالجتماعية .
األىداؼ الخاصة  :تشتؽ مف األىداؼ العامة لممادة كىي أكثر تخصصا كأقؿ تجريدامنيا  .كتصؼ نكاتج التعميـ في مرحمة معينة كيمكف تصنيفيا إلى ثالثة مجاالت
(معرفية – كجدانية – ميارية ) .
ىداؼ محددة بصكرة
األىداؼ السمككية  :كتشتؽ مف األىداؼ الخاصة لممادة كىي أدقيقة كصياغتيا تعد مف المياـ األساسية التي يقكـ بيا كؿ معمـ في أثناء العممية
التعميمية كتنقسـ إلى ثالثة مجاالت كفقا لمجكانب السمككية لدل المتعمـ كىي :
 :كيشمؿ المعمكمات كالمعارؼ كالحقائؽ كالمفاىيـ كاألفكار
 oالمجاؿ المعرفي
كتنقسـ حسب تصني ؼ ( بمكـ ) إلى ستة مستكيات  :التذكر – الفيـ – التطبيؽ
– التحميؿ – التركيب – التقكيـ .
 .كينقسـ
 oالمجاؿ الكجداني  :كيشمؿ الميكؿ كاالتجاىات كالقيـ كالمثؿ كالدكافع
 :االستقباؿ – االستجابة –
( كراتكؿ ) إلى خمسة مستكيات
حسب تصنيؼ
التقييـ – تنظيـ القيـ – االتصاؼ بنظاـ قيمي .
،
 oالمجاؿ الميارم ( النفس م اؿحركي )  :كيشمؿ الميارات كالقدرات كالممارسات
تنقسـ حسب تصنيؼ ( ىارك ) إلى ستة مستكيات  :رد الفعؿ – الفعؿ الطبيعي
– القدرة اإلدراكية الحسية – القدرة الطبيعية – اإلتقاف – التكاصؿ .
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ىؿ ىنالؾ فرؽ بيف اليدؼ السمككي كاليدؼ التربكم العاـ كالخاص ؟
أف األىداؼ التربكية ليا سمـ فأعالىا اليدؼ
قبؿ اإلج ابة عف ىذا السؤاؿ البد كأف تعمـ
العاـ لمتربية كلكؿ دكلة ىدؼ عاـ تربكم تسعى إلى تحقيقو في التمميذ كتشتؽ كتتسمسؿ منو
أىداؼ تربكية خاصة تخص كؿ مادة عمى حدة يجدر بؾ أف تطمع عمييا .
كما تنبثؽ مف أىداؼ المادة
أف تيتـ بيا .

الخاصة أىداؼ تربكية سمككية ؿكؿ مرحمة دراسية يجب عميؾ

كؿ ىذه المنظكمة مف األىداؼ تسمى أىدافا تربكية .
إكاليؾ عزيزم المعمـ ىذا الجدكؿ ليتضح في ذىنؾ الفرؽ بيف اليدؼ السمككي كاليدؼ
التربكم العاـ كالخاص :
األىداف التربوية العامة

األىداف التربوية الخاصة

األىداف السموكية

تتصؼ بالعمكمية كالشمكؿ

أكثر تخصيصا

تتصؼ باإلجرائية كتحقؽ عمميا

تحتاج إلى

تتحقؽ في مكقؼ تعميمي كاحد

تحتاج إلى مدل زمني
طكيؿ عاـ دراسي أك أكثر
يشترؾ في تحقيقيا جميع
عناصر المنيج بمفيكمو الشامؿ

فصؿ دراسي أك أقؿ

( حصة دراسية )

يشترؾ في تحقيقيا
مجمكعة مف الحصص

يحققيا المعمـ مستعينا بكسائمو
في
تعديؿ سمكؾ الطالب

ال تنقسـ إلى أقساـ أخرل

تنقسـ إلى معرفية
ككجدانية كنفسية حركية

تنقسـ إلى معرفية ككجدانية
كنفسية حركية

كاعمـ أف األىداؼ السمككية ىي السبيؿ العممي إلى تحقيؽ األىداؼ التربكية بأنكاعيا .
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كىنا سؤاؿ :
إذا أراد المعمـ أف يحدد أىدافو السمككية مف أيف يشتقيا ؟
كما األمكر التي يراعييا أثناء صياغة ىذه األىداؼ السمككية ؟
إليؾ اإلجابة :
تشتؽ األىداؼ السمككية مف :
 -1األىداؼ التربكية العامة كالخاصة بالمادة كالمرحمة .
 -3زمف المكقؼ التعميمي ( الحصة الدراسية )

 -2مضمكف الدرس .
 -4المرحمة العمرية ( الصؼ الدراسي)

مثاؿ  - :يق أر الطالب الفقرة األكلى مف الدرس بسرعة مناسبة .
يكتب الطالب الفقرة األكلى مف الدرس بخط كاضح .
يتحدث الطالب حكؿ مكانة المغة العربية في حدكد دقيقتيف .
فينا استقيت  -أخي المعمـ  -المطمكب مف أىداؼ تربكية عامة كخاصة تخص فف
مف األىداؼ الخاصة بالمرحمة
الكتابة أك التحدث أك القراءة مف األىداؼ الخاصة بالمادة ثـ
لتحديد المعيار في اليدؼ كىك بسرعة مناسبة أك بخط كاضح أك في حدكد دقيقتيف .
مطمب إؿ ل المتعمـ أف يق أر أك يكتب الدرس كامال في
ككذلؾ يراعى زمف الحصة فال
الحصة أك أف يتحدث أكثر مف الزمف المناسب لمحصة .
ككذلؾ يطمب إليو أف يق أر كيكتب ك متحدث حكؿ الدرس المقرر فيك مادة التدريب األكلى
رحمة االبتدائية لطمبت إليو أف يكتب ثالث
تراعى قدراتو الجسمية كالعقمية فمك كاف طالبا في الـ
جمؿ أك أف يق أر سط ار أك سطريف ك التحدث كذلؾ.
مصادر الهذف السلىكي
أهذاف تربىية
مضمىن الذرس

زمه الحصة
مرحلة وصف
المتعلم (عمري العقلي)
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كىنا يمكف اإلشارة إلى مايأتي:
* ليس معنى ترتيب السمـ في كؿ مجاؿ أف المستكل األدنى غير ضركرم  ،كلكف
ستكل الثالث
المقصكد أف صعكد المستكل الثاني يمزمو اجتياز المستكل األكؿ  ،كصعكد الـ
 ...كىكذا  ،فالتمميذ – في المعرفي – البد أف يفيـ لكي يطبؽ ،
يمزمو اجتياز المستكل الثاني
كال يمكنو أف يحمؿ إال إذا فيـ كطبؽ  ....كىكذا .
إلى تحقيؽ أىداؼ في الجكانب الثالثة
* أف كؿ درس أك مكقؼ تعميمي يجب أف ييدؼ
(المعرفي  /العقمي  ،الميارم  ،الكج داني )  ،لكف طبيعة الدرس ىي التي تحدد جانب مف
األىداؼ تككف لو األىمية الكبرل  ،فدراسة بعض اآليات القرآنية تحتـ غمبة الجانب الكجداني
المرتبط بالجانب اإليماني  ،مع كجكد األىداؼ العقمية كالميارية  ،كدرس في الخط يجعؿ
العقمي كالكجداني  ،كمكضكع قراءة عف
األكلكية لمجانب الميارم  ،مع كجكد الجانبيف
(تكنكلكجيا العمـ ) يفرض األىمية األكلى لمجانب العقمي  ،مع كجكد الجانبيف الميارم
كالكجداني  ..كما أف ىذه األىمية تختمؼ باختالؼ المكاد الدراسية ال شؾ .
– الدراسة فقط
* المقصكد بالتقسيـ المعركض – مف خالؿ مجاالت األىداؼ كمستكياتيا
 ،كال يمكف الفصؿ بينيا في العممية التربكية  ،إذ إف ىذه األىداؼ متداخمة  ،فالتمميذ لكي يق أر
( معرفي )  ،كلكي يتأثر بيا
قصيدة قراءة صحيحة ( ميارم ) البد أف يعرؼ ميارات القراءة
(كجداني ) .
قد يتحقؽ في الدرس الكاحد أكثر مف ىدؼ  ،كقد يحتاج تحقيؽ ىدؼ ما
مجمكعة مف الدركس .
ىؿ يمكف لفعؿ كاحد أف يندرج تحت أكثر مف نكع أك مجاؿ مف مجاالت األىداؼ
السمككية أم بمعنى أف يككف الفعؿ معرفيا تارة كمياريا أك كجدانيا تارة أخرل .؟
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مف الممكف ذلؾ بشرط قرينة لفظية تحدد المطمكب كلنحدد تصنيفو كنكعو .
أمثمة :
يقارف التمميذ بيف التاء المربكطة كالتاء المفتكحة ( معرفي )
يقارف التمميذ كتابة بيف التاء المربكطة كالتاء المفتكحة ( ميارم )
مثاؿ آخر :
يشارؾ الطالب لمتمييز بيف التاء المربكطة كالتاء المفتكحة ( معرفي )
يشارؾ الطالب بحماسة لمتمييز بيف التاء المربكطة كالتاء المفتكحة ( كجداني )
يشارؾ الطالب شفكيا لمتمييز بيف التاء المربكطة كالتاء المفتكحة ( ميارم )
مع العمـ أف ىنالؾ أفعاال خاصة ال يمكف أف تشترؾ مع غيرىا مثؿ :
األفعاؿ يق أر – يكتب  -يتحدث– كغيرىا إذا أريد بيا معناىا الحقيقي فيي ميارية فقط
ككذلؾ  :يحرص – يميؿ
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ال يخفى عميؾ  -أخي المعمـ الكريـ -أىمية التقكيـ خاصة بمفيكمو الكاسع الذم أصبح
عزيزم المعمـ –في
ركيزة أساسية في التعميـ الحديث كالمتطكر في جميع بمداف العالـ كىنا -
ىذه الكحدة التدر يبية سكؼ نتطرؽ بإذف اهلل إلى التقكيـ كأىميتو كأنكاعو سريعا لمدخكؿ في
جانب ميـ مف جكانب التقكيـ أال كىك طريقة بناء االختبارات التحصيمية  ،فيك جانب مف
خالؿ فترة زمنية معينة ،
جكانب التقكيـ لمعممية التعميـ مة كما حصمو الطالب في دراستو الممتدة
،كسنتطرؽ إلى بعض
ما لالختبارات مف أىمية في العممية التعميمية
كال يخفى عمى أحد
حاطة بيا  ،ىذا كيجب عميؾ -
المعمكمات كالميارات التي يجب عمى كؿ معمـ معرفتيا كاإل
 ،كأف تكرر
أخي المعمـ  -كحتى تتمرس في بناء االختبارات أف تطبؽ ما تعممتو معنا
م المراجع الخاصة بيذه الكحدة حتى يصبح بناء
التدريبات كاألنشطة كتكثر مف المطالعة ؼ
االختبار ميارة متقنة أكثر مف ككنيا معمكمة تحاكؿ استدعاءىا كمما دعت الحاجة إلييا  ،كفقنا
اهلل إكاياؾ لما يحبو كيرضاه .
عزيزي المعمم  :استجمع معمكماتؾ كخبراتؾ السابقة لإلجابة عف األسئمة التالية  ( :التقكيـ القبمي )
 ما ىك التقكيـ ؟ عرفو . ىؿ تعرؼ الفرؽ بيف التقكيـ كالتقييـ كالقياس؟ اذكر ىذه الفكارؽ . ما أىميتو ؟ ىؿ لمتقكيـ أنكاع محددة ؟ اذكرىا . لمتقكيـ مفيكماف كاسع كضيؽ  .اذكرىما . االختبارات ميمة كيمارس المعمـ صناعتيا بشكؿ مستمر ؟ كضح أىميتيا . األسئمة نكعاف  :مقالية كمكضكعية  .مثؿ لؾ نكع  .اذكر سمبيات إكامجابيات كؿ نكع ؟ ما ىي مقترحاتؾ لتالفي المآخذ عمى كؿ نكع مف األسئمة المكضكعية كالمقالية ؟يمكنؾ -أخي المعمم -بعد أف تطكؼ معنا في ىذه الجكلة لإلجابة عمى ما سبؽ أف تمتمؾ القدرة
كالميارات الكافية ؿكضع اختبار بكفاءة عالية إف شاء اهلل كلكف دقؽ في القراءة كاحفظ ثـ افيـ ثـ طبؽ
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تعريف التقويم :
التقكيـ لغة  :أقمت الشيء كقكمتو أم  :عدلتو فيك قكيـ كمستقيـ  ،كاستقاـ الشيء أم اعتدؿ
 .كاالستقامة ىي التقكيـ .

( قامكس المحيط  /مادة ؽ ك ـ )

ككذلؾ جاء التقكمـ في المغة بمعنى الكزف كالتقدير كالتعديؿ أك اإلصالح

اصطالحا  :ىناؾ عدة تعريفات لمفيكـ التقكيـ لدل أىؿ التربية منيا :
تايمر  :ىك " عممية تحديد مدى التحقق الفعمي لألىداف التربوية ".

ثـ يعرؼق الدمرداش فيقكؿ  " :بأنو تحديد مدى ما بمغناه من نجاح في تحقيق ا ألىداف التي نسعى إلى
تحقيقيا بحيث يكون عونا لنا عمى تحديد المشكالت وتشخيص األوضاع ومعرفة العقبات بقصد تحسين
العممية ورفع مستواىا وتحقيق أىدافيا "

ق عبد المجيد نشكاني فيقكؿ  " :إن التقويم ىو عممية استخدام البيانات أو المعمومات التي يوفرىا
كيعرؼ
القياس ليدف إصدار أحكام أو ق اررات تتعمق بالسبل ا لمختمفة لمعمل التربوي أو بالتحق ق من مدى
االتفاق بين األداء واألىداف أو بتحديد مرغوبية وضع أو مشكمة ما
األخرل التي يمكنؾ االطالع عمييا .
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كيمكننا أف نستخمص مف خالؿ ما سبؽ :
إف التقكيـ يمثؿ جزءا مف عممية التعميـ كالتعمـ  ،كمقكما أساسيا مف مقكماتيا  ،كيسايرىا في جميع
خطكاتيا كمراحميا  /كىك عبارة عف  :سمسمة مف اإلجراءات المتكالية كالمترابطة المقصكدة كاليادفة
كالمتكاصمة  ،تستند إلى معايير كخبرات معينة تتمثؿ ىذه السمسمة مف اإلجراءات في ما يأتي :
 -1القياس  :التقدير الكمي استنادا إلى قكاعد معينة .
 -2التقييـ  :تشخيص الشيء إكاصدار حكـ عمى قيمتو .
 -3العالج  :تصحيح األخطاء كتعديؿ السمكؾ أك العمؿ .
 -4التطكير  :تحسيف السمكؾ أك العمؿ كاالرتقاء بو .
 -5المتابعة  :كتتمثؿ في إعادة التقكيـ .

ككذلؾ يجب أف تعمـ – عزيزم المعمـ  -بأف التقكيـ ال يتعمؽ بالمتعمميف فقط  ،فقد يشمؿ جميع عناصر
العممية التعميمية مف منيج كطالب كمعمـ كأنشطة كمبنى  ،كغير ذلؾ .

كمف ىنا يتضح أف التقكيـ مفيكـ أعـ كأشمؿ مف القياس أك التقييـ .فقد يحصؿ طالباف عمى نفس الدرجة
غير أف طرؽ تقكيـ

كؿ منيما مختمؼ عف اآلخر

 .كالقياس كالتقييـ ىما جزءاف مف عممية التقكيـ

بمفيكمو الكاسع  ،فالتقكيـ قد يفيـ بيذا المعنى الكاسع الذ م يشمؿ الخطكات الخمس السابقة  ،ك قد يعرؼ
عمى أنو قياس مدل تحقؽ األىداؼ المعمنة  .كىذا ىك المفيكـ الضيؽ لمتقكيـ .
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الفرق بين التقويم والتقييم :
كلمتفريؽ بيف التقكيـ كالتقييـ المذيف يتبادالف المعنى نفسو في سياقاتنا ركز معي  -أخي المعمـ  -في ىذا
الشكؿ لتتعرؼ حدكد التقييـ كاختصاصاتو :

يتمركز
حول
ذات
المقيم

مقدار
اإلنجاز
هو
أساس
التقييم

التقييم
valuati
on
محدد
بزمن
ومكان

ليس من
أهدافه
تغيير
ما هو
قائم

لجوانب
محددة
ليس
شامال أو
مستمرا

الفرق بين التقويم والقياس :
كالقياس يككف مؤش ار يعتمد عميو في عممية التقكيـ  ،كما يعتمد الطبيب عمى قياس درجة ح اررة المريض
أك ضغطو  ،فالقياس ىنا جزء مف مراحؿ التشخيص  ،ثـ العالج  ،كليس ىك التشخيص كال العالج ،
فالقياس يقيس مدل امتالؾ الطالب لمميارة أك القدرة المغكية عمى فف مف فنكف المغة  ،كلكف ال يعطي
الحمكؿ كأسباب الضعؼ كغيرىا مف النتائج التي تتضح مف خالؿ مراحؿ التقكيـ .
أنواع القياس :
 -1قياس ِجبشؽمحدد كما يحدث حيف نقيس طكؿ قامة إنساف  ،أك ارتفاع بناء .
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 -2قياس غير مباشر حيف نقيس تحصيؿ المتعمميف ككفاءتيـ اإلنتاجية في االختبارات المحددة في عدد
مف األسئمة
أىمية التقويم :
كمف ىنا يتبيف لنا أىمية التقكيـ كخطكرتو في العممية التعميمية  ،كيمكف تمخيص أىميتو فيما يأتي :
- 1معرفة ما تحقؽ مف أىداؼ معمنة لمشيء المقكـ سكاء أكاف منيجا أ ـ كتابا أـ حصة أـ غير ذلؾ
- 2معرفة كفاءة كجكدة األىداؼ كالكسائؿ كالمنيج ب ـ فيكمو الكاسع معرفة جيدة محددة لجكانب
الضعؼ كالقصكر .
- 3معرفة الفارؽ بيف أنكاع التحصيؿ المنشكد كالممكف كالمكجكد فالتقكيـ يكشؼ لنا ما أنجز مما رسـ
مكف الكصكؿ إلى ما كاف مخطط ا لو .
لو  ،ككيؼ ـ
- 4يبمف لنا التقكيـ المستكل الذم كصؿ إليو الطالب  ،كما كصؿ إليو مف ميارات جراء التدريب الذم
تعرض لو .
- 5مف خالؿ التقكيـ يتحدد مستكل التدريب الالزـ ( عالجي – تحصيمي – إثرائي )
- 6يكشؼ لنا التقكيـ الكثير مف المشكالت التي تعترض طريؽ تحقؽ األىداؼ المرجكة مف عممية
التعميـ كالتعمـ .
- 7التقكيـ يعطيؾ الحمكؿ كالبدائؿ الممكنة .
- 8التقكيـ مساعدؾ في اتخاذ الق اررات إلجراء التعديالت كالتطكيرات .
- 9التقكيـ بشكؿ عاـ يحسف األداء كيطكره .
 -10يعتبر التقكيـ ركنان أساسيان في العممية التربكية بصفة عامة .كليس أم ار أك جزءا اختياريا .
كالتقكيـ قد يككف كما ذكرنا لمعممية التعميمية  ،كقد يككف لمحصة الكاحدة  ،كقد يككف لممكضكع الكاحد
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فالتقويم عممية مستمرة ذات ثالث مراحل :
المرحمة األولى :
التقويم القبمي  :كيتـ قبؿ البدء بعممية التعميـ كالتعمـ كييدؼ إلى تحديد مستكل المدخالت التربكية
 ،كتندرج في إطاره اختبارات القدرات كالمسكح التشخيصية كالكاجبات كالجيد الذاتي القبمي

الم رحمة الثانية :
التقويم البنائي  :كيتـ أثناء عممية التعميـ كالتعمـ كييدؼ إلى تحديد مستكل أداء المدخالت
التربكية كما يرتبط بيا مف عمميات كآليات إكاجراءات كنظـ  ،كتندرج في إطاره االختبارات الفترية الشيرية
كاالختبارات القصيرة كاألنشطة الالصفية .

المرحمة الثالثة :
التقويم النيائي  :كيتـ في نياية عممية التعميـ كالتعمـ  ،كييدؼ إلى معرفة مدل كفاءة المخرجات
التربكية  ،كتندرج في إطاره اختبارات نياية الفصؿ كنياية العاـ .
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نشاط رقـ ( ) 1
س : 1عرؼ التقكيـ لغة كاصطالحا .
............................... ......................................................................
.....................................................................................................
س : 2فرؽ بيف التقكيـ كالتقييـ .
........... ..........................................................................................
.....................................................................................................
.....................................................................................................
س ( : 3كؿ عممية تقكيـ تبدأ بالقياس ) قبؿ الرجكع إلى ما تـ قراءتو  ،ناقش العبارة السابقة  ،مع
تكضيح الفرؽ بيف القياس كالتقكيـ ،ثـ قارف إجابتؾ مع ما ذكر .
.....................................................................................................
.....................................................................................................
.....................................................................................................
...... ...............................................................................................
س : 4اذكر أربعة أمكر تكشؼ لنا أىمية التقكيـ .
.....................................................................................................
.....................................................................................................
.....................................................................................................
.....................................................................................................
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نشاط رقـ ( ) 2
س : 1ذكرنا لمتقكيـ خمس خطكات  .اذكرىا .
.....................................................................................................
.....................................................................................................
.....................................................................................................
.....................................................................................................
.....................................................................................................
.....................................................................................................

سـ كؿ نكع مع التكضيح .
س :2لمتقكيـ في الحصة الدراسية أك العممية التعميمية ثالثة أنكاع ِّ .م
.............................. .......................................................................
.....................................................................................................
.....................................................................................................
.....................................................................................................
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والتقويم يتعمق بجوانب ثالثة ىي :
 -نظاـ االختبارات التحصيمية -

التعمـ الفردم (تقكيـ الفرد نفسو أك غيره)  -تقكيـ البرامج

وأدوات التقويم :
 -1االختبارات .

 -2المقابمة الشخصية .

 -3المالحظة .

 -4االستبافة .

 -5قكائـ الميكؿ ( كضع الميكؿ – كىي مجمكعة االستعدادات الفطرية التي تؤدم إلى اال نتباه إلى
مكضكع أك مكقؼ محدد – في قكائـ تحدد نكعية كخصائص الميكؿ لدل المتعمميف ) .
 -6ساللـ االتجاىات ( مجمكعة مف المقاييس اليدؼ منيا الكشؼ عف اآلراء كاالتجاىات نحك مكضكع
معيف أك مكقؼ محدد )
سنحصر اىتمامنا في اؿجانب األكؿ كىك نظاـ االختبارات التحصيمية .
واالختبارات التحصيمية ىي :
إحدل كسائؿ القياس المستخدـ ة بيدؼ التقكيـ  ،كىي مجمكعة مف المثيرات ( األسئمة ) أعدت بطريقة
م.
كمية أك كيؼة
واالختبارات المدرسية  :كسيمة لتقكيـ قدرات الطالب كتحصيمو كمستكاه

العممي الفكرم كىي عممية

اليناسبيا التسرع كاالرتجاؿ  ،فكمما تأنى المعمـ كتركل في كضع االختبار كاف أقرب إلى تحقيؽ المقصكد
منو فيك يحتاج إلى  .فترة – كقت – ىدكء – تفكير .

أك ىي مجموعة المعارف والمهارات والميول المالحظة لدى الدارسين نتيجة عملية التعلم.
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كعميو  -عزيزم المعلـ – فإف لالختبار الجيد سمات ال بد أف تتكافر فيو  ،كىي :
 -1كضكح اليدؼ  :ربط االختبار بأىداؼ المادة ( الميارم – المعرفي – القيمي ) .
 -2الصدؽ  :أم يقيس األىداؼ التي كضع لقياسيا بدقة .
 -3الثبات :الحصكؿ عمى نفس النتائج لممجمكعة نفسيا إذا طُبؽ االختبار مرة أخرل في نفس الظركؼ.
 -4التمييز :أم يميز بيف المتعمميف كيظير الفركؽ فيما بينيـ .
 -5الكاقعية  :أم يككف االختبار في حدكد الظركؼ كاإلمكانيات المتاحة ( الكقت – المكاف )........
 -6السيكلة  :سيكلة اإلعداد  ،كالتطبيؽ  ،كالتصحيح .
 -7المكضكعية  :أم ال تتأثر درجات االختبار باختالؼ المصحح أك طريقة التصحيح .
 -8الكضكح  :أف تككف فقرات االختبار غير خادعة كال ممكىة .
 -9العدالة  :أف تككف فقرات االختبار متناسبة مع المستكل العاـ كظركؼ المتعمميف جميعان .
 -10االقتصاد  :تكفير الكقت كالجيد كالماؿ .
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خطوات إعداد االختبار الجيد
 -1تحديد الغرض مف االختبار .
 -2التخطيط لمحتكيات االختبار .
 -3كتابة االختبار كتطبيقو .
 -4إخراج االختبار كتطبيقو .
 -1تحديد الغرض من االختبار
تعرؼ اليدؼ مف االختبار كنكعو ( تشخيصي قبمي – بنائي تككيني – نيائي  ، ) ....ثـ الزمف المحدد
لالختبار  ،كنكع الفقرات االختبارية كعددىا  ،كدرجة االختبار .
 -2التخطيط لمحتويات االختبار
 تحميؿ المحتكل الدراسي ( المنيج الدراسي ) إلى خبرات تعميمية  .كىك مجمكعة المعارؼ كالقكاعدكالقكانيف التي يتضمنيا المنياج .
الست  :التذكر كالفيـ
ة
 تحديد األىداؼ التدريسية لممحتكل ( األىداؼ السلككية ) .بمستكياتو المعرفيةكالتحميؿ كالتطبيؽ كالتركيب كالتقكيـ .
 إعداد جدكؿ المكاصفات  .يجمع بيف األىداؼ كالميارات كالزمف الذم استغرقتو كؿ ميارة في التدريبعمييا فكؿ ميارة تأخذ حقيا مف الدرجات كاألسئمة بقدر كقت التدريب عمييا  .مما يعطي مصداقية لدل
المتعمميف في االختبار  ،كحتى ال نبتعد كثي ار عف األىداؼ التي نرغب في إيصاليا .
كبعد تحديد المحتكل كتحديد األىداؼ المراد إيصاليا لكؿ ميارة  ،كمستكل اليدؼ  ،كمدة التدريب عميو ،
يمكف حينيا بناء جدكؿ مكاصفات يعطي كؿ ميارة حقيا في االختبار عددا كدرجة .
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وتدل الدراسات التي أجريت على االختبارات التي يقوم بها المعلمون في مخ تلف البلدان على أن
معظم تلك االختبارات تحتوى عدة مظاهر سلبية  ،والتي منها :
 ػعَ شّ١ٌٛخ االضزجبؼ ٌأل٘عاف اٌزعؼ٠ك١خ ثّكز٠ٛبرٙب اٌّطزٍفخ ٚاٌزٕ٠ ٟجغ ٟػٍ ٝاٌّؼٍُ أْ ٠سممٙب . رؽو١ؿ االضزجبؼاد ػٍ ٝاٌسمبئك اٌؼبظ٠خ أ ٚاٌّأٌٛفخٚ ،اضزجبؼ اٌطبٌت ػٍ ٝزفظٙب ظٚ ْٚظؼٙبِٛظغ االقزٕزبج ٚاٌزّس١ص .
 غّٛض ِفؽظاد االضزجبؼ ِٓ ز١ث اٌؼجبؼاد ٚاٌص١بغخ اٌٍغ٠ٛخ . ػعَ رسم١ك االؼرجبغ أ ٚاٌؼاللخ اٌّجبشؽح ِب ث ٓ١أ٘عاف االضزجبؼ غارٗ ٚأ٘عاف إٌّٙح . رؽو١ؿ فمؽاد االشرجبؼ ػٍ ٝثؼط أخؿاء إٌّٙح ظ ْٚاألخؿاء األضؽ. ٜ ؾِٓ االضزجبؼ اٌّزبذ غ١ؽ ِزٕبقت ِغ اٌؿِٓ اٌفؼٍ ٟاٌػ٠ ٞسزبخٗ اٌطبٌت ٌسً خّ١غ اٌفمؽاد . ػعَ إػطبء خّ١غ اٌفمؽاد زمٙب ِٓ اٌعؼخبد ثّب ٠زٕبقت ِغ ِعّ ْٛوً فمؽح . ّ٠ٚىٓ اٌمٛي أْ ِؼظُ ٘ػٖ اٌّظب٘ؽ ٔبخّخ ػٓ ػعَ اٌزطط١ػ ايقٌٍ ُ١الضزجبؼ لجً اٌجعء ثٛظغأقئٍزٗ .
وتتطلب عملية التخطيط لالختبار السليم ما يلي :
 .1رسع٠ع األ٘عاف اٌزؼٍ١ّ١خ اٌز٠ ٟزٛلغ أْ ٠م َٛثٙب اٌّزؼٍّ. ْٛ
 .2رسٍ ً١اٌّسز ٜٛاٌػ ٞرّذ رغط١زٗ ف ٟأثٕبء اٌزعؼ٠ف .
 .3ػًّ خعٚي ٌٍّٛاصفبد رسعظ ف ٗ١غج١ؼخ اٌؼٕ١خ االضزجبؼ٠خ .
ٚ .4ظغ ِفؽظاد االضزجبؼ اٌز ٟرم١ف ػٕ١بد اٌكٍٛن اٌّٛظسخ ثدعٚي اٌّٛاصفبد .
رٍه ٘ ٟضطٛاد ثٕبء االضزجبؼ اٌد١ع ِٚ ،ب ّٕٙ٠ب ا ٛ٘ ْ٢كيفية إعذاد جذول المىاصفات لتلك
االختبارات.
تعريف جذول المىاصفات :
خعٚي اٌّٛاصفبد ػجبؼح ػٓ ِططػ رفص٠ ٍٟ١ؽثػ ِسز ٜٛاٌّبظح اٌعؼاقٟح ثبأل٘عاف اٌزؼٍ١ّ١خ
اٌكٍٛو١خ ٠ٚ ،ج ٓ١اٌٛؾْ إٌكجٌ ٟىً ِٛظٛع ف ٟاٌّمؽؼ ٚاألٚؾاْ إٌكج١خ ٌأل٘عاف اٌّؼؽف١خ .
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رؼؽ٠ف آضؽ  ٛ٘ :خعٚي ثٕبئ٠ ٟؽثػ ث ٓ١األ٘عاف اٌزؼٍ١ّ١خ ِٚسز ٜٛاٌّمؽؼ اٌعؼاق ٟثس١ث
٠صٕف وً ِفؽظح ِٓ ِفؽظاد االضزجبؼ ػٍ ٝأقبـ وً ِٓ األ٘عاف اٌزؼٍ١ّ١خ  َٚزز ٜٛاٌّمؽؼ .
ومىرج آخر لجذول المىاصفات
اٌّٛظٛػبد

األ٘عاف ( ِطؽخبد اٌزؼٍُ )

األقئٍخ
ٚاٌعؼخبد

رػوؽ

فُٙ

رطج١ك

ٔسًٍ١

ِدّٛع األقئٍخ
رؽو١ت

ِدّٛع اٌعؼخبد

األٚؾاْ إٌكج١خ ٌٍّٛظٛػبد

رمُ٠ٛ

اٌّٛظٛع 1

األقئٍخ
اٌعؼخخ

اٌّٛظٛع 2

األقئٍخ
اٌعؼخخ

اٌّٛظٛع 3

األقئٍخ
اٌعؼخخ

ِدّٛع األقئٍخ
ِدّٛع اٌعؼخبد
األٚؾاْ إٌكج١خ ٚاأل٘عاف

فىائذ جذول المىاصفات :
 ٠سمك اٌشّٛي اٌّطٍٛة ف ٟوً اضزجبؼ رسصِّ ٍٟ١ب ٠ز١ر رغط١خ خّ١غ ػٕبصؽ اٌّسز ٜٛاٌز ٟرُرعؼ٠كٙب .
 ٠ؼطٌ ٟالضزجبؼ صعق اٌّسز ٜٛاٌػ ٞرزطٍجٗ االضزجبؼاد اٌزسص١ٍ١خ . ٠ؼطٌ ٟىً خؿء أِٛ ٚظٛع ٚؾٔٗ اٌفؼٍ ٟػٕع رٛؾ٠غ األقئٍخ ف ٟاٌدعٚي زكت األّ٘١خ إٌكج١خ ٌٗ . ٠كبػع ػٍ ٝاال٘زّبَ ثدّ١غ ِكز٠ٛبد األ٘عاف ٚػعَ اٌزؽو١ؿ ػٍ ٝاٌدٛأت اٌعٔ١ب فمػ ٚاٌّزّثٍخ فٟاٌّغؼفخ أ ٚاٌزػوؽ .
 ٞقبػع اٌّؼٍُ ف ٟرى ٓ٠ٛصٛؼح ِزىبفئخ ٌالضزجبؼ .٠ -كبػع ف ٟاوزكبة اٌطبٌت ثمخ وج١ؽح ثؼعاٌخ االضزجبؼ .
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 ٠كبػع اٌطبٌت ف ٟرٕظٚ ُ١لزٗ ف ٟأثٕبء االقزػوبؼ ٚرٛؾ٠ؼٗ ػٍِٛ ٝظٛػبد إٌّٙح ثبرؿاْ . ِٞىٓ اٌّؼٍُ ِٓ ل١بـ ِع ٜرسم١ك األ٘عاف اٌزعؼ٠ك١خ ٚثعؼخخ وج١ؽح ٚ ،ثطؽ٠مخ ِٕظّخ . ٠كبػع ف ٟاضز١بؼ ػٕ١خ ِّثٍخ ِٓ األ٘عاف اٌزعؼ٠ك١خ ٚ ،ثطؽ٠مخ ِٕظّخ . ٠كبػع ف ٟثٕبء اضزجبؼ ِزٛاؾْ ِغ زدُ اٌدٛٙظ اٌّجػٌٚخ ف ٟوً ِٛظٛع .أمىر يىبغي مراعاتها عىذ بىاء جذول المىاصفات :
ٌزسع٠ع األٚؾاْ إٌكج١خ ٚػعظ األقئٍخ ف ٟخعٚي اٌّٛاصفبد ٕ٠جغ ٟيٌّؼٍُ ِؽاػبح ا٢ر: ٟ
 غج١ؼخ اٌّبظح اٌعؼاق١خ ٚاأل٘عاف اٌزؼٍ١ّ١خ اٌز ٟزعظ٘ب . اٌّعح اٌؿِٕ١خ اٌز ٟق١كزغؽلٙب رعؼ٠ف وً ِٛظٛع ف ٟاٌّمؽؼ . اٌؿِٓ اٌالؾَ إلخؽاء االضزجبؼ . ضصبئص اٌطٍجخ فّ١ب ٠زؼٍك ف ٟاٌّكز ٜٛاٌعاؼقٚ ٟاٌّؽزٍخ اٌؼّؽ٠خ . ٔٛع اٌفمؽاد االضزجبؼ٠خ اٌز ٟركزص ظِٙب ٌم١بـ األ٘عاف . رؽر١ت اٌّٛظٛػبد زكت أّ٘١زٙب .خطىات بىاء جذول المىاصفات :
 رسع٠ع ِٛظٛػبد اٌّبظح اٌعؼاق١خ اٌز٠ ٟؽاظ ل١بـ رسص ً١اٌطبٌت فٙ١ب . رسع٠ع ػعظ اٌسصص اٌالؾِخ ٌزعؼ٠ف وً ِٛظٛع . -رسع٠ع اٌٛؾْ إٌكجٌّٛ ٟظٛػبد اٌّبظح اٌعؼاق١خ ثبقزطعاَ اٌّؼبظٌخ ا٢ر١خ :

اٌٛؾْ إٌكج ٟألّ٘١خ اٌّٛظٛع =

ػعظ اٌسصص اٌالؾَ ٌزعؼ٠ف اٌّٛظٛع

اٌٛؾْ إٌكج ٟألّ٘١خ اٌّٛظٛع =

_______________________

× 100

ػعظ اٌسصص اٌالؾَ ٌزعؼ٠ف اٌّٛظٛػبد

 .4رسع٠ع األ٘عاف اٌكٍٛو١خ اٌّؽاظ ل١بقٙب ف ٟاٌّبظح اٌعؼاق١خ ٚف ٟاٌّفر٠ٛبد اٌّطزٍفخ .
 .5رسع٠ع اٌٛؾْ إٌكجٌ ٟأل٘عاف اٌكٍٛو١خ ثّكز٠ٛبرٙب اٌّطزٍفخ ثبقزطعاَ اٌّؼبظٌخ اٌزبٌ١خ :
ػعظ األ٘عاف ف ٟغٌه اٌّكزٜٛ
اٌٛؾْ إٌكجٌ ٟأل٘عاف اٌكٍٛو١خ =

_________________ × 100
ِدّٛع أ٘عاف اٌّبظح وبٍِخ
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 .6رسع٠ع ٔٛع األقئٍخ ٚاٌؼعظ ايوٌٍٙ ٟب .
 .7رسع٠ع ػعظ األقئٍخ ف ٟوً ِٛظٛع ٌىً ِكز٠ٛبد األ٘عاف ثبقزطعاَ اٌّؼبظٌخ اٌزبٌ١خ :
ػعظ أقئٍخ اٌّٛظٛع = اٌؼعظ اٌىٌٍ ٟألقئٍخ × اٌٛؾْ إٌكج ٟأل٘عاف اٌّٛظٛع × اٌٛؾْ إٌكجٟ
ألّ٘١خ اٌّٛظٛع
 . 8رسعظ ظؼخبد أقئٍخ وً ِٛظٛع ف ٟوً ِكزِ ِٓ ٜٛكز٠ٛبد األ٘عاف ثبـرطعاَ اٌّؼبظٌخ
اٌزبٌ١خ:
ظؼخخ أقئٍخ اٌّٛظٛع = اٌعؼخخ إٌٙبئ١خ ٌالضزجبؼ × اٌٛؾْ إٌكج ٟألّ٘١خ اٌّٛظٛع × اٌٛؾْ
إٌكج ٟأل٘عاف اٌّٛظٛع .
 .9إػعاظ اٌدعٚي ف ٟصٛؼرٗ إٌٙبئ١خ ثزمؽ٠ت اٌىكٛؼ اٌؼشؽ٠خ اٌّٛخٛظح ف ٟاٌدعٚي .
 .1رسع٠ع اٌؿِٓ اٌّزبذ ٌإلخبثخ ػٍ ٝاألقئٍخ .
ٌهربثخ خعٚي اٌّٛاصفبد ف ٟصٛؼرٗ ائٙبئ١خ ظؽٚؼح األضػ ف ٟاالػزجبؼ ِب ٠أر: ٟ
 ٌ١ف ثبٌعؽٚؼح أْ رؼجأ وً اٌسمٛي ف ٟاٌدعٚي  ،ثً لع ال ٛ٠خع قؤاي فِٛ ٟظٛع ِب ف ٟثؼطِكز٠ٛبد األ٘عاف ٚضصٛصب اٌّكز٠ٛبد اٌؼٍ١ب .
 ِٓ األفعً خجؽ اٌىكٛؼ اٌؼشؽ٠خ ف ٟاألٚؾاْ إٌكج١خ إٌ ٝأػعاظ صسٟزخ ألْ ٘ػٖ األٚؾاْ ٌ١كذظل١مخ ثً رمؽ٠ج١خ .
 ػعظ األقئٍخ لع رسز ٞٛوكٛؼا ػشؽ٠خ ٌ ،ػا ٕ٠جغ ٟأْ ردجؽ إٌ ٝأػعاظ صس١سخ ِغ ِؽاػبح اٌزٛاؾْاٌػ٠ ٞجم ٟاٌّدّٛع اٌىٌٍ ٟألقئٍخ ثبثزب ،قٛاء أوبْ اٌّدّٛع ؼأق١ب أ ٚأفم١ب .
 ػعظ اٌعؼخبد لع رسز ٞٛوكٛؼا ػشؽ٠خ ٌ ،ػا ٕ٠جغ ٟأْ رمؽة ثس١ث ال رس ٞٛق ٜٛأػعاظ صس١سخأ ٚأػعاظ وكؽ٠خ وكٛؼ٘ب أٔصبف فمػ ِٓ ِثً (ِ ) 3.5 ، 1.5غ ِؽاػبح أْ ٠جم ٝاٌّدّٛع اٌىٍٟ
ؼأق١ب ٚأفم١ب ِكب٠ٚب ٌٍعؼخخ إٌٙبئ١خ .
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مثال تطبيقي لجدول مواصفات الختبار قواعد النحو والصرف مكون من  60درجة موزعة عمى30
سؤال:

األسئلة
م

المحتوى

عدد

الحصص

المعرب والمبني من
1

األسماء واألفعال

4

2

األسماء المبنية

2

3

األسماء الخمسة

2

4

المثنى وما يلحق به

4

5
6
7

والحروف

جمع المذكر السالم وما
يلحق به
جمع المؤنث السالم
وما يلحق به

تثنية المقصور
والمنقوص والممدود

4
4
2

األسئلة

3.0

3.0

2.0

1.0

0.0

0.0

0.0

8.0

الدرجة

1

1

1.0

0.5

0.0

0.0

0.0

األسئلة

2.0

2.0

1.0

0.0

0.0

0.0

0.0

الدرجة

1.0

1.0

0.5

0.0

0.0

0.0

0.0

األسئلة

2.0

2.0

1.0

0.0

0.0

0.0

0.0

الدرجة

1.0

1.0

0.5

0.0

0.0

0.0

0.0

األسئلة

3.0

3.0

2.0

1.0

0.0

0.0

0.0

الدرجة

1.5

1.5

1.0

0.5

0.0

0.0

0.0

األسئلة

3.0

3.0

2.0

1.0

0.0

0.0

0.0

الدرجة

1.5

1.5

1.0

0.5

0.0

0.0

0.0

األسئلة

3.0

3.0

2.0

1.0

0.0

0.0

0.0

الدرجة

1.5

1.5

1.0

0.5

0.0

0.0

0.0

األسئلة

2.0

2.0

1.0

0.0

0.0

0.0

0.0

الدرجة

1.0

1.0

0.5

0.0

األسئلة

2.0

2.0

1.0

0.0

0.0

0.0

0.0

الدرجة

1.0

1.0

0.5

0.0

0.0

0.0

0.0

األسئلة

2.0

2.0

1.0

0.0

0.0

0.0

0.0

الدرجة

1.0

1.0

0.5

0.0

0.0

0.0

0.0

مجموع الدرجات

10.5

10.5

7

2

0

0

0

نسبة التركيز لألهداف

%35

%35

%24

%6

%0

%0

%0

والمنقوص والممدود
جمع المقصور
والمنقوص والممدود
جمعاً مؤنثاً سالماً

24

30

30

20

5

0

0

0

60.0

0.0

2

2

األسئلة

الدرجات

للموضوعات

ية

0.0

جمعاً مذكراً سالماً
9

التذكر

الفهم

التطبيق

التحليل

التركيب

التقويم

المهار

0.0

جمع المقصور
8

والدرجات

األهداف التربوية

مجموع

مجموع

نسبة التركيز

30.0

4.0
5.0
2.5
5.0
2.5
9.0
4.5
9.0
4.5
9.0
4.5
5.0
2.5
5.0
2.5
5.0
2.5
مجموع

مجموع

األسئلة

الدرجات

60

30

%15

%8
%8
%15
%15
%15
%8

%8

%8
%100
%100
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 -1كتابةاألسئمة
كيجب مراعاة اآلتي :
 كتابة الفقرات االختبارية المقالية المحددة كغير المحددة . كتابة الفقرات االختبارية المكضكعية كتشمؿ : -1الفقرات االختبارية شبو المكضكعية ( مؿء الفراغ – اإلكماؿ – اإلجابة القصيرة– الحفظ  -اإلمالء )
 -2 .الصكاب كالخطأ .

 -3المزاكجة .

 -4االختمار مف متعدد .

 -4إخراج االختبار وتطبيقو
 ترتيب األسئمة . كتابة تعميمات االختبارات . إخراج كرقة االختبار . -تطبيؽ االختبار .
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كتابة الفقرات االختيارية
أنواع األسئمة :
تتنكع األسئمة التي مصكغيا المعمـ كفؽ المطمكب مف كؿ سؤاؿ كالغرض األساسي مف االختبار فيناؾ
األسئمة المقالية كاألسئمة المكضكعية  ،كعمى المعمـ اختيار المناسب منيا كفؽ األىداؼ الخاصة بكؿ
مادة كمستكل المتعمـ يف .
األسئمة المقالية
ىي التي تككف فييا اإلجابة بمغة المتعمـ  ،كقد تتطمب الكتابة فييا اإلسياب فتصؿ اإلجابة إلى عدة
أسطر أك صفحات كأف مشرح الطالب أك مذكر أك مقارف  ،كيعد ىذا النكع مف األسئمة مف أقدـ األنكاع
التي استخدمت في مجاؿ التعميـ  ،كىي النمط األكثر شيكعان في تقكيـ التحصيؿ المعرفي.
أنوعيا :
 -1المقالية المحددة-القصيرة  :إجابتيا محددة بنقاط معينة  ،أكمساحة مخصصة لإلجابة .
 -2المقالية غير المحددة -المفتوحة :تعطي حرية أكبر لإلجابة  ،كقد تحدد بعدد األسطر أك الزمف.
مجاالت استخدام األسئمة المقالية :
 -1القدرة عمى استدعاء المعمكمات كفيميا  ،كتنظيميا  ،كتأليفيا  ،كتركيبيا .
 -2القدرة عمى التعبير الكتابي مثؿ  :فنكف التعبير المختمفة  ،كالخط .
 -3القدرة عمى اإلبداع  ،كالنقد  ،كالتقكيـ  ،كحؿ المشكالت .
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مقترحات لكتابة األسئمة المقالية:
عمى الرغـ مف العيكب السابقة فإنو الغنى عف اختبار المقاؿ  ،لقياس األىداؼ التي تتعمؽ بترتيب
األفكار أك اإلبداع في صياغة العبارات  ،األمر الذم جعؿ المربيف يسعكف إلى االىتماـ بتحسيف اختبار
المقاؿ بكسائؿ متنكع ة أىميا :
 -1تحكيؿ المطمكب في األسئمة مف شكؿ المقاؿ الطكيؿ إلى شكؿ المقاؿ القصير  ،األمر الذم يسمح
بأف يتضمف االختبار عددان أكبر مف األسئمة ذات اإلجابة القصيرة المحددة  ،كما يسمح بتغطية مدل
أكسع مف المقرر الدراسي  ،كبالتالي يقؿ دكر الحظ في نتيجة االختبار إلى حد كبير.
 -2صياغة األسئمة بشكؿ دقيؽ ككاضح كمحدد  ،مما يؤدم إلى مساعدة المتعمميف عمى فيـ المطمكب
ث عمى سرعة اختيار إطار اإلجابة الصحيحة دكف الخركج عف المكضكع  ،مما
مف السؤاؿ بدقة  ،كمف ـ
يجعؿ االختبار أكثر صدقان  ،كيؤدم إلى تقميؿ اختالؼ المصححيف حكؿ اإلجابة المطمكبة  ،كىذا بدكره
يقمؿ مف ذاتية التصحيح  ،كمكجو نتائج االختبار نحك درجة مقبكلة مف المكضكعية .
 -3قياـ المعمـ بكضع نمكذج لعناصر اإلجابة عمى أف مككف دقيقان  ،كشامالن التفاصيؿ التي يتبعو المتعمـ
في عرضو  ،مع تكزيع درجة السؤاؿ عمى ىذه العناصر .
 -4إذا كاف السؤاؿ يحتمؿ أكثر مف إجابة فالبد مف تدكينيا في نمكذج اإلجابة  ،ككذلؾ إذا كاف
المطمكب مف السؤاؿ متعددان .
 -5تجنب النظر إلى اسـ المتعمـ  ،لضماف مكضكعية تقدير اإلجابة .
يبي لكؿ
زمف تقر ا
 -6أف مضع المعمـ في اعتباره مناسبة األسئمة لمزمف المخصص لالختبار  ،بحيث يحدد ا
فقرة مف فقرات األسئمة .
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السؤاؿ  (..........................الدرجة ،الزمف )
 -7التنكيع في األسئمة بحيث تقيس قدرة المتعمـ في المستكيات العقمية المختمفة .
 -8زيادة عدد األسئمة القصيرة  ،لتحقيؽ الشمكلية كصدؽ المحتكل .
 -9تجنب الصيغ المفتكحة كالفاقصة .
 -10تجنب األسئمة االختيارية  ،حتى يمكف المقارنة  ،كمعرفة مدل تحقؽ األىداؼ .
مقترحات لتصحيح إجابة األسئمة :
 -1كضع نمكذج إجابة  ،ثـ كضع سمـ لمتصحيح يحدد درجة كؿ سؤاؿ ككؿ فقرة أك جزء منيا .
 -2تصحيح إجابة السؤاؿ لجميع المتعمـ يف قبؿ االنتقاؿ لتصحيح سؤاؿ آخر .
 -3التصحيح لجميع المتعمـ يف في نفس الظركؼ ما أمكف .
 -4إعادة التصحيح بعد فترة مناسبة لنفس المصحح أك مف قبؿ مصحح آخر .
 -5يجب أف تعكس الدرجة المستكل الحقيقي لممتعمـ بأخذ بعض االحتياطات  ،كمنيا :
أ) إخفاء االسـ ككضع رقـ بدال منو .
ب) إعادة ترتيب األكراؽ بعد تصحيح السؤاؿ .
ج) االلتزاـ بنمكذج اإلجابة .
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االختبارات الموضوعية
ظيرت االختبارات المكضكعية رد فعؿ لالنتقادات المتكررة التي كجيت الختبار المقاؿ  ،فعمى الرغـ مف
محاكالت تحسيف اختبار المقاؿ  ،إال أنو كاف مف الضركرم التفكير في نكع جديد مف االختبارات التي
تتالفى االنتقادات .
كتسخدـ االختبارات المكضكعية في الكقت الراىف جنبان إلى جنب مع اختبار المقاؿ في العممية التعميمية ،
كتتميز ىذه االختبارات باختالؼ أنكاعيا إذ تتطمب اإلجابة عف األسئمة كضع إشارة أك رمز أك كممة أك
عبارة .
كسميت مكضكعية  ،ألف تصحيحيا مستقؿ عف الحكـ الذاتي لممصحح  ،كمف ثـ فالنتائج التي يتـ
التكصؿ إلييا عف طريقيا تككف مكضكعية  ،فإجابات المتعمميف إما صائبة إكاما أف تككف خطأن كال ثالث
ليما  ،أم أف المتعمـ مأخذ عمى كؿ فقرة إما درجة كاممة إكاما صف انر  ،إذ ال يكجد مفيكـ جزء الدرجة كما
ىك الحاؿ في االختبارات المقالية .
تعريفيا :
كؿ اختبار إجابتو محددة تمامان  ،كال تدخؿ فييا ذاتية التصحيح .
مجاالت استخداـ األسئمة المكضكعية :
 -1لقياس جميع مستكيات األىداؼ المعرفية .
 -2في حاؿ كثرة المتعمميف خاصة في االختبارات النيائية .
 -3لمتقكيـ الذاتي لممتعمميف  ،كبرامج الحاسب اآللي في التعميـ .
 -4قياس التحصيؿ ككضع درجات تعكس المستكل الحقيقي لممتعمميف .
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أنواع االختبارات الموضوعية
من أنواع االختبارات الموضوعية :
-1االختمار مف متعدد

 -3المزاكجة

 -2إعادة الترتيب

 -4الصكاب كالخطأ

أوالً-أسئمة االختيار من متعدد ( أسئمة البدائل )
يتككف كؿ سؤاؿ مف أسئمة االختيار مف متعدد مف جزأيف ىما كما يمي :
 المقدمة ( الجذر )  :تطرح سؤاالن يحتاج إجابة  ،أك عبارة ناقصة تحتاج إلى إكماؿ أك تفسير  ،أكمشكمة تحتاج إلى حؿ .
 االستجابات ( البدائؿ )  :كىي عدة إجابات  ،أك جمؿ  ،أك تفسيرات تكمؿ المقدمة كتنسجـ معمحتكاىا  ،كعادة ما يطمب اختيار االستجابة الصحيحة لمقدمة السؤاؿ مف بيف االستجابات المذككرة بعد
المقدمة .
مجاالت استخداميا :
 -1قياس المخرجات المتعمقة بمعرفة الحقائؽ كالمفاىيـ .
 -2قياس القدرة عمى الفيـ كحؿ المسائؿ كالمشكالت .
 -3قياس جميع مستكيات األىداؼ المعرفية خاصة في االختبارات النيائية
 -4قياس التحصيؿ ،ككضع درجات تعكس المستكل الحقيقي لممتعمميف .
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كيتـ إعداد مفردات أسئمة االختيار مف متعدد في صكر متعددة  ،كاألكثر شيكعان ىك أف يطمب مف المتعمـ
إجاب صحيحة مف بيف عدة إجابات غير صحيحة  ،كيساعد مثؿ ىذا النكع عمى تنمية قدرة
ة
اختيار
المتعمـ عمى التمييز بيف المعمكمات الصحيحة ك غير الصحيحة .
مميزاتيا :
 -1تقؿ فرص التخميف ،أك اإلجابة بطريقة عشكائية كثي ار ،مقارنة باختبارات الصح أك الخطأ.
 -2سيكلة التصحيح إذ يمكف إسناد عممية التصحيح لمعمـ غير مختص  ،كذلؾ باستخداـ مفاتيح
تصحيح اإلجابات ( النمكذج ) .
 -3قياسيا لقدرات عقمية كترتيب األفكار  ،كاستنباط النتائج  ،كتعميؿ بعض الظكاىر  ،كتحميؿ المفردات.
 -4أكثر صدقان كثباتان مف األسئمة المقالية .
 -5كسيمة جيدة لمتشخيص  ،كالتغذية الراجعة .
 -6يمكف التحكـ في صعكبتيا .
 -7يمكف تصحيحيا آليان  ،كاالستفادة مف نتائجيا .
عيوبيا :
بكاع االختبارات .
 -1تحتاج إلى مساحة كبيرة تكتب فييا  ،مقارنة أن
 -2صعكبة إعداد ىذا النكع مف األسئمة  ،إذ ينبغي إيجاد عدد ٍف
كاؼ مف االستجابات .
 -3تحتاج إلى خبرة  ،ككقت  ،كجيد ،مما يفقدىا ميزة السيكلة .
 -4يتطمب التصحيح قراءة اإلجابة مما يفقده ا ميزة السيكلة .
 -5تشجع عمى حفظ الحقائؽ كالمعارؼ .
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 -6ال تقيس القدرة عمى التعبير الكتابي  ،كاالبتكار  ،كالتنظيـ .
 -7إمكانية التخميف  ،كالغش .

لكتاب أسئمة االختيار من متعدد :
ة
مقترحات
 -1يجب أف تككف المقدمة ذات معنى قائـ لكحده كاضحان كمصاغان في أقؿ عدد ممكف مف الكممات ،
بحيث يعبر عف الفكرة األساسية لمسؤاؿ  ،كتقيس مخرجات ـ ىمة لمتعميـ .
 -2أف تشتمؿ األسئمة عمى جميع مستكيات األىداؼ المعرفية ما أمكف .
 -3أال تؾكف إجابة السؤاؿ مشتقة مف سؤاؿ سابؽ  ،أك مستنبطة سكاء كاف ذلؾ تصريحان أك تمميحان .
 -4تجنب النقؿ الحرفي مف الكتاب .
 -5تجنب اإلشارات المغكية التي تساعد المتعمـ عمى التكصؿ إلى اإلجابة السميمة  ،كالتطابؽ بيف السؤاؿ
كاإلجابة في التأنيث كالتذكير أك في اإلفراد كالتثنية كالجمع .
 -6أف تككف المقدمة بصيغة خبرية أك استفيامية  ،كاالبتعاد عف الجمؿ المبدكءة بنفي كالتي قد ال متنبو
ليا الـ تعمـ .
 -7أف تككف اإلجابات منسجمة مع الجذر  ،كمحتممة كمعقكلة كمتجانسة  ،بحيث تبدك صحيحة ألم
متعمـ غير متأكد مف اإلجابة الصحيحة.
 -8أف تككف مقدمة السؤاؿ أكثر طكالن كتفصيالن مف اإلجابات .
 -9أال تقؿ اإلجابات التي تمي مقدمة السؤاؿ عف ثالث إجابات  ،حتى يقمؿ مف فرص التخميف  ،كأال
تزيد عف خمس حتى ال مستغرؽ المتعمـ كقتان أطكؿ مف الالزـ في اإلجابة .
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 -10تقارب االستجابات مف حيث طكؿ عباراتيا  ،فال تككف االستجابة الصحيحة أكثر طكالن أك أقؿ
قص انر عف باقي االستجابات بشكؿ يمفت النظر إلييا .
 -11أف تككف المشتتات مف األخطاء الشائعة  ،كتجذب  %5مف المتعمميف عمى األقؿ .
 -12تغيير كضع االستجابة الصحيحة بيف االستجابات  ،فتككف األكلى مرة كالثانية مرة أخرل  ،أك مرة
في النياية  ،كمرة في الكسط  ،كىكذا حتى ال معتقد المتعمـ أف االستجابات السميمة تككف دائمان في
مكضع معيف .
 -13تجنب استخداـ الكممات التي تكحي لممتعمـ بتميز إحدل االستجابات عف االستجابات األخرل  ،مما
يسيؿ عميو تمييز االستجابة الصحيحة  ،كمف ىذه الكؿمات  :فقط  ،أبدان  ،إطالقان  ،دائمان .
 -14تجنب استخداـ ( كمما ذكر صحيح ) أك ( كمما ذكر خطأ ) .
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ثانيا-أسئمة الصواب والخطأ :
يتضمف ىذا االختبار مجمكعة مف العبارات ،كيطمب مف المتعمـ كضع اؿعالمة ( صح ) (  ) /أماـ
العبارة الصحيحة  ،كاؿعالمة ( خطأ ) (× ) أماـ العبارة غير الصحيحة  ،كيستخدـ ىذا النكع لقياس مدل
استيعاب المتعمـ يف لما درس مف حقائؽ  ،أك مفاىيـ  ،أك مبادئ  ،أك نظريات كتعاميـ  ،ويفضل أن
يطمب من المتعمم ين تصويب الخطأ.
مجاالت استخداميا :
 -1قياس القدرة عمى معرفة الحقائؽ كالمفاىيـ البسيطة كمعاني المصطمحات .
 -2قياس القدرة عمى اكتشاؼ بعض المفاىيـ غير الصحيحة .
 -3قياس القدرة عمى التفكير الناقد .
مميزاتيا :
 -1سيكلة إعدادىا  ،كتصحيحيا .
 -2ال تشغؿ حي انز كبي انر مف الكرقة في كتابتيا .
 -3مستطيع المتعمـ اإلجابة عنيا في كقت قصير جدان .
 -4يمكف في ىذا النكع قياس قدرة المتعمـ عمى مالحظة عالقات السبب كالنتيجة .
يف دراسيان أكثر مف غيرىـ .
 -5تناسب صغار السف كالمتخمؼ
 -6سيكلة إجابتيا كتحميؿ نتائجيا .
 -7تغطيتيا لممادة كشمكليتيا .
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عيوبيا :
 -1ال تمكننا مف قياس بعض المستكيات العميا مثؿ  :الفيـ  ،اؿمقارنة  ،التفسير  ،التطبيؽ  ،التحميؿ ،
التركيب  ،االستنتاج  ،التقكيـ .
 -2تعرض المعمكمات لممتعمـ يف في صكرتيف إما صائبة  ،إكاما غير صائبة  ،كتؾـ ف المشكمة في أف
كجكد الجمؿ غير الصحيحة يثبت الخطأ في ذىف المتعمـ  ،كقد تصبح ىذه المعمكمة غير الصحيحة
جزءان مف معؿكماتو كمظف أنيا صحيحة  ،أك عمى األقؿ ال مدرم أىي صائبة  ،أـ غير صائبة .
 -3ضعيفة الثبات لزيادة فرص التخميف  ،كاإلجابة العشكائية  ،كالغش .
مقترحات لكتابة أسئمة ( الصواب والخطأ ) :
 -1أف تتضمف العبارة فكرة كاحدة بحيث مصدر المتعمـ حكمان محددان عمييا  ،فالعبارات التي تتضمف
فكرتيف قد تككف إحداىما صحيحة  ،كاألخرل خطأ تضمؿ المتعمـ .
 -2طمب تصكيب الخطأ المكجكد في الجممة مع كضع خط تحت الكممة التي قد تككف سبب الخطأ ،
حتى ال مقكـ المتعمـ بتصكيب ما ىك صحيح  ،إكابقاء ماىك غير صحيح  ،أك أف ملجأ المتعمـ إلى
استخداـ الففي .
 -3عمى المعمـ عند طمب تصحيح الخطأ أف منتبو لممتناقضات  ،كاألمكر اؿفنية التي يككف تصحيحيا
مف المسممات  ،كالبدىيات التي ال تحتاج لمتفكير  ،إذ يكفي أف مقكـ المتعمـ بنفييا أك ذكر عكسيا .
 -4أال تحتكم العبارة عمى بعض األلفاظ التي تكحي لممتعمـ بالتكصؿ لإلجابةالصحيحة مثؿ  :دائمان ،
فقط  ،عادةن .
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 -5محاكلة أف يككف العنصر الميـ الذم يحتكم الجزء المتسبب في صكاب الجممة أكخطئيا في نياية
العبارة حتى مربط المتعمـ بيف النتيجة كالسبب  ،كتقرر صدؽ العبارة مف خطئيا بسيكلة  ،دكف االضطرار
ىـ المقصكد .
إلعادة قراءة الجممة عدة مرات لؼ
ينبغي
 -6اختيار العبارات المتفؽ عمى صحتيا  ،أك خطئيا ،أما التي يشؾ في صكابيا أك خطئيا ؼ
تجنبيا  ،ككذلؾ األفكار التي تعتمد عمى اختالؼ اآلراء كاألذكاؽ  ،كالتي يختمؼ الناس في فيميا
إكادراكيا  ،كتحديد مقدارىا ،فمف األجدر إلغاؤىا .
 -7أف يككف السؤاؿ كاضحان فال مستخدـ المعمـ الكممات التي تحمؿ عدة معاف  ،أك التي ليا قراءتاف  ،أك
أم كممة تعتمد عمى الضبط بالشكؿ .
 -8أف تككف لغة السؤاؿ في مستكل مف يقدـ إليو  ،حتى ال يسبب الحاجز المغكم في إخفاؽ المتعمميف
في التكصؿ لمجكاب الصحيح رغـ معرفتيـ األكيدة لو .
 -9عدـ استقطاع جمؿ مف الكتاب بألفاظيا  ،حتى يجبر المتعمـ عمى التفكير بفاعمية  ،كلكف إذا اضطر
المعمـ لذلؾ فال بد مف التأكد مف عدـ تحكيميا مف النفي إلى اإلثبات  ،أك العكس ألف المتعمـ مككف قد
تعكد رؤيتيا بطريقة معينة  ،فال متنبو لمتعديؿ الذم أجرم عمى الجممة .
 -10تجنب السؤاؿ عف األشياء البدىية  ،أك الكاضح صحتيا أك خطؤىا.
 -11أال تككف العبارة طكيمة أكثر مف الالزـ  ،فالعبارات الطكيمة تجعؿ مف الصعب عمى المتعمـ إدراؾ
الفكرة الرئيسة لمعبارة  ،كمف ثـ يصعب الحكـ عمييا .
 -12أال يتساكل عدد العبارات الصحيحة بعدد العبارات غير الصحيحة فيككف ىناؾ فرؽ بيف العدديف .
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ثالثاً-أسئمة المزاوج ة ( المطابقة ) :
ىي عبارة عف قائمتيف لكؿ منيما مجمكعة مف العبارات  ،أك الكممات  ،أك المصطمحات  ،كيطمب مف
المتعمـ المزاكجة بينيما  ،كقد تككف المجمكعتاف عمى شكؿ عمكدم  ،حيث يمثؿ العمكد قائمة اإلجابة ،
أك التكممة لمعمكد األكؿ  ،كتككف المزاكجة عف طريؽ رسـ خط يربط كؿ كممة أك جممة في إحدل
القائمتيف بما يناسبيا مف القائمة ،أك مضع المتعمـ الحرؼ المناسب مف القائمة اليسرل بيف القكسيف أماـ
المفردات في القائمة اليمنى .
مجاالت استخداميا :
 -1قياس النكاتج التعميمية في مجاؿ المعرفة  ،لتحديد العالقة أك االرتباط بيف ظاىرتيف .
 -2تطبيؽ المعمكمات  ،كتمييز إكاتقاف مجمكعة مف اؿـ فاىيـ كالمبادئ المترابطة .
مميزات أسئمة المزاوجة :
 -1يمكف إعدادىا بسيكلة كبيسر نسبييف  ،كلكف المشكمة تكمف في ككف االستجابات التي تشكؿ
الممكىات لممقدمات ينبغي أف تككف مف مكضكعات متشابية حتى ال متكصؿ المتعمـ كف إلى اإلجابة
عمييا دكف التفكير .
كبير قؿراءة الفقرة .
 -2ال تحتاج أسئمة المزاكجة عددان كبي انر مف الكرؽ  ،أك كقتان ا
 -3جميع االستجابات في أسئمة المزاكجة يجب أف تبدك في الظاىر ؾما لك كانت إجابات محتممة لكؿ
مف المقدمات  ،كلذلؾ يمكف القكؿ بأف التخميف يككف منعدمان .
 -4تناسب قياس قدرات التذكر لمحقائؽ  ،كالتفاصيؿ كالتطبيقات كالقكاعد اإلجرائية  ،إكادراؾ العالقة بيف
المفاىيـ .
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 -5يمكف استخداميا مع المتعمـ يف متكسطي المستكل أك الضعاؼ حسب مستكل السؤاؿ المكضكع  ،كما
يمكف التحكـ فيوا بحيث تناسب مستكل الفائقيف أك ؿنقيس أىدافان معينة .
عيوبيا :
 -1يحتاج إعدادىا إلى عناية كبيرٍفة إليجاد عدد مف العالقات المتماثمة التي تربطيا كحدة كاحدة  ،حتى
تختفي اإلجابة الصحيحة بيف بقية االختبارات بشكؿ يمكه األمر عمى المتعمـ الذم لـ مذاكر  ،أك غير
المتأكد مف الجكاب الصحيح .
 -2ال يمكف قياس الفيـ أك القدرة عمى التمييز ،كيعكد ىذا إلى صعكبة أك تعذر إيجاد استجابات تصمح
أف تككف إجابات لمقدمة معينة  ،كتككف في الكقت نفسو جديرة بالنظر في احتماؿ اختيارىا كإجابات
لمـ قدمات األخرل  ،بحيث ال تستبعد إال بعد تفكير جدم مف جانب المتعمـ .
 -3تؤكد أسئمة المزاكجة عمى الحقائؽ كتذكرىا كتعرفيا .
 -4ال تناسب قياس قدرات عقمية عميا .
 -5نظ انر لتطمب ىذا النكع مف األسئمة التجانس بيف الفقرات  ،أك يككف ىناؾ عدد مف العالقات المتناظرة
 ،فإف ذلؾ يستدعي التركيز عمى بعض اؿـ كضكعات دكف أخرل .
 -6قمة صدقيا كثباتيا إذا لـ تصمـ بشكؿ جيد .
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مقترحات لكتابة أسئمة ( المزاوجة ) :
 -1مراعاة الكحدة المكضكعية في القائمتيف  ،حتى ال يحدث تشتت فكرم بيف قائمة كأخرل .
-2يجب أف تككف االستجابات في العمكد الثاني أكثر عددان بكاحدة أك اثنتيف تجنبان لمتخميف  ،حتى يككف
ىناؾ نكع مف التفكير في اإلجابة إلى آخر فقرة مف فقرات االختبار .

النتائج ،
 -3يجب أال تككف ىناؾ تمميحات لغكية  ،أك إشارات نحكية  ،أك قاعدية تربط بيف المقدمات ك ػ
مما تقكد لمتكصؿ إلى األجكبة الصحيحة بسيكلة  ،كتفقد االختبار قيمتو .
 -4يجب تحاشي أثر التخميف أك اإلجابة العشكائية  ،بأف مطمب المعمـ في السؤاؿ تسجيؿ رقـ اإلجابة
الصحيحة عمى يميف العبارة المراد تكممتيا  ،كلذلؾ مف األفضؿ ترؾ القائمة األكلى دكف ترقيـ ،كالتي ترقـ
فقط ىي المجمكعة الثانية .
 -5مجب أف يككف اختبار المزكاجة قصي انر ما أمكف  ،حتى ال مضطر المتعمـ إلى البحث عف الجكاب
المطمكب بيف عدد كبير مف االستنتاجات  ،كيجعمو مستيمؾ كقتان طكيالن في القراءة كالتفكير .

 -6يجب أف تككف اؿتعميمات كاضحة كدقيقة  ،بحيث تبيف ماذا يجب عمى المتعمـ عممو  :ىؿ مرسـ خطان

بيف كؿ فقرة في القائمة األكلى كما يناسبيا في القائمة الثانية  ،أك مكتب رقـ الفقرة المناسبة بجكار الفقرات
في القائمة األكلى  ،أك منقؿ الجكاب إلى الكرقة الخاصة باألجكبة .

 -7يجب أف يككف السؤاؿ كامالن في صفحة كاحدة  ،حتى ال مضطر المتعمـ إلى تقميب الكرؽ جيئة

كذىابان  ،كيضيع كقتو في ذلؾ  ،كما أف رؤية جميع االختبارات دفعة كاحدة يسيؿ عمى المتعمـ تعرؼ
الجكاب الصحيح .

 -8يجب التأكد مف أف يككف ىناؾ جكاب كاحد فقط لكؿ فقرة مف المقدمات  ،كعميو يجب أال يككف
الجكاب محتمالن ألكثر مف إجابة كاحدة  ،إكاال فقد السؤاؿ ـ كضكعيتو  ،كصدقو  ،كثباتو  ،كيجعؿ
المصححيف يختمفكف حكلو .
 -9أف تككف القائمتاف محدكدتي العناصر مف ( . ) 10 -5
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رابعاً-أسئمة إعادة الترتيب:
معيف ،
ىذا النكع مف االختبارات يتناكؿ أشياء أك أحداثان أك عمميات يطمب مف المتعمـ ترتيبيا كفؽ معيار ػ
فيك يقيس قدرتو عمى الربط كالتذكر كالترتيب .
مقترحات لكتابة أسئمة ( إعادة الترتيب ) :
 -1أال يحتمؿ السؤاؿ أكثر مف جكاب  ،كالتأكد مف أنو ال يمكف إعادة ترتيب الجممة بأكثر مف طريقة .
 -2عمى المعمـ تحديد طريقة الترتيب المرغكب فييا  ،حتى ال مقع المتعمـ كف في حيرة  ،فيقكمكف تبرتيب
ال مرغبو المعمـ .
 -3يجب أال يككف السؤاؿ مكشكفان يفصح عف نفسو  .كمف ثـ ال يحقؽ ىدفان أك فائدة مف كرائو
.االختبارات شبو الموضوعية
األسئمة شبو المكضكعية ىي أسئمة االستدعاء كالتذكر كتشمؿ ـ ػؿء الفراغ كاإلكماؿ كاإلجابة القصيرة ،
كتقع بيف األسئمة المقالية كاألسئمة المكضكعية .
اختبار اإلكمال ( ملءالفراغ ) :
يعد ىذا النكع مف أكسع أنكاع االختبارات المكضكعية انتشا انر  ،كذلؾ لسيكلة إعداده كصالحيتو
لمعظـ المجاالت الدراسية  ،كيركز عمى قياس الحقائؽ  ،كتعريؼ المفاىيـ  ،كما يشابييما مف المعمكمات
التي ال خالؼ حكليا .
كيأتي في صكرة جمؿ كعبارات تنقصيا بعض المعمكمات الرئيسة  ،كقد تككف المعمكمات ناقصة
بكممة أك جممة أك عدد  ،كيطمب مف المتعمـ كتابة الكممة أك الجممة أك العدد الناقص حتى يكتمؿ
المعنى.
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كيختمؼ ىذا النكع عف بقية أنكاع االختبارات المكضكعية في أف المتعمـ مأتي بإجابة مف عنده  ،عمى
عكس ما كاف متبعان في االختبارات المكضكعية األخرل  ،حيث مختار المتعمـ اإلجابة الصحيحة معتمدا
عمى بديؿ مف بدائؿ مطركحة أمامو .
مميزاتيا :
 -1سيكلة إعدادىا  ،كتصحيحيا .
 -2ال يتيح فرصة التخميف  ،كالغش لممتعمميف.
 -3تقيس قدرات كمستكيات معرفية كمتنكعة .
 -4تقيس قدرة المتعمـ يف عمى ربط الحقائؽ كالمفاىيـ العممية بعضيا ببعض  ،فيي تتيح لممتعمـ فرصة
االستنتاج كالتأكيؿ كالتعبير عف رأيو بأسمكبو ككمماتو .
عيوبيا :
-1قد تشجع عمى حفظ المعمكمات العممية  ،كالتركيز عمى الحقائؽ العممية أكثر مف ربط أشكاؿ المعرفة
العممية بعضيا ببعض.
 -2تنقصيا المكضكعية أحيانان مف حيث إنيا قد تسـ ح بدرجة مف الذاتية في التصحيح  ،نظ انر لتعدد
اإلجابات كاالختالؼ عمييا مف حيف آلخر .
 -3يتطمب التصحيح قراءة اإلجابة .
مقترحات لكتابة أسئمة ( اإلكمال ) :
 -1عدـ ترؾ فراغات كثيرة في الجممة الكاحدة  ،فالفراغات الكثيرة تؤدم إلى تعقيد الجممة  ،كلذا فإف مف
األفضؿ أال تزيد الفراغات في الجممة الكاحدة عف فراغيف أك ثالثة عمى األكثر .
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ارغأ أساسية كمرتبطة بجكىر الفكرة التي تنطكم
 – 2أف تككف الكممة أك الكممات التي يترؾ محميا ؼ
عمييا الجممة  ،كليست كممات أك أفكار فرعية أك جانبية .
 -3أال يككف ىناؾ اختالؼ حكؿ الكممات التي تكتب في فراغات  ،بمعنى أف يككف لمفراغ ؾلـ ة كاحدة ال
اختالؼ حكليا .
 -4أف يككف الفراغ المتركؾ مناسبان حجمان .
 -5أف يككف الفراغ كسط العبارة أكنيايتيا  ،ال أكليا .
 -6تجنب ترؾ فراغات إلكماؿ كممات ليست بذات أىمية كحركؼ الجر أك الربط أك أدكات الشرط ،
حيث إنيا ال تفيد في قياس التحصيؿ .
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جدول مقارنة بين مميزات األسئلة بنوعيها ( المقالي والموضوعي )

العامل
اإلعداد
قياس األهداف
الصدق والشمولية
الثبات
درجات الطالب

األسئلة المقالية
أسهل  ,أقل وقتاً وجهداً
جميع األهداف المعرفية,واالتجاهات

أصعب  ,ويحتاج إلى خبرة ,ووقت

والمهارات الكتابية واإلبداعية

جميع األهداف المعرفية  ,واالتجاهات

ضعيفة الصدق  ,والشمولية
ضعيفة الثبات
تخلو غالباً من التخمين  ,والغش ,

وتسمح بالتحايل في اإلجابة

غير موضوعي ,ويحتاج إلى جهد ووقت
التصحيح
النتائج
األهمية
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األسئلة الموضوعية

واليمكن تصحيحه آلياً
يصعب االستفادة منها

أكثر صدقاً وشمولية
أكثر ثباتاً
تسمح بالتخمين والغش أحياناً  .وال

مجال للتحايل في اإلجابة

اقتصادي وموضوعي  ,ويمكن تصحيحه
آلياً .
يمكن تحليلها إحصائياَ ًً  ,واالستفادة

منها
نتشرا ,وال يفضلها الطالب
أقل ا ا

أكثر انتشاراً  ,ويفضلها الطالب
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إخراج االختبار وتطبيقو
ترتيب فقرات االختبار :
أ) حسب الفقرة االختبارية  ،كيفضؿ الترتيب التالي :
أسئمة الصكاب كالخطأ – أسئمة المطابقة – األسئمة شبو المكضكعية – أسئمة االختمار مف متعدد –
األسئمة المقالية المحددة – األسئمة المقالية غير المحددة .
كىذا الترتيب يساعد عمى تييئة عقمية المتعمـ  ،كالسيكلة في كضع التعميمات  ،كالتصحيح  ،كتقدير
الدرجات .
ب ) حسب الصعكبة :
التدريج في الصعكبة في األسئمة ككذلؾ في فقرات السؤاؿ الكاحد  ،مما يشجع المتعمـ يف عمى االستجابة،
كيتضمف ذلؾ التدرج في قياس مستكيات األىداؼ .
ج )حسب الـ حتكل :
ترتيب الفقرات حسب التسمسؿ المنطقي لمحتكل المادة الدراسية .
تعميمات االختبار :
يجب أف تككف التعميمات كاضحة كمختصرة كعمى كرقة االختبار  ،كتتضمف العناصر التالية :
 -1الغرض مف االختبار .
 -2التاريخ كالمادة .
 -3زمف اإلجابة .
 -4البيانات الخاصة بالمتعمـ .
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 -5عدد األسئمة كعدد الصفحات .
 -6طريقة تسجيؿ اإلجابة كمكانيا .
إخراج ورقة االختبار :
يجب عند إخراج كرقة االختبار مراعاة ما يأتم :
 -1أف تككف كاضحة كخالية مف األخطاء المطبعية كالمغكية كالعممية .
 -2أف يككف السؤاؿ بفقرتو النثرية أك الشعرية في بداية الصفحة.
 -3أف تترؾ مسافة ـ فاسبة بيف األسئمة كاإلجابات .
 -4أف تترؾ مسافة مناسبة بيف األسئمة ككذلؾ بيف الفقرات .
 -5أف تترؾ مسافة مناسبة بيف المقدمات كاإلجابات .
تطبيق االختبار :
 -1اختيار المكاف المناسب مف حيث التيكية كاإلضاءة كاليدكء .
 -2اختيار الكقت المناسب إلجراء االختبار .
 -3تجنب تخكيؼ المتعمميف مف االختبار  ،مما يثير القمؽ كاالرتباؾ .
 -4تجنب الكالـ إال عند الضركرة مثؿ كجكد خطأ .
 -5منع الغش  ،أك التمميح باإلجابة .
 -6تكضيح الزمف المتبقي بعدد مركر نصؼ كقبؿ نياية االختبار .
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تقكيـ الكحدة
س : 1عرؼ التقكيـ كاذكر أنكاعو .
.....................................................................................................
.....................................................................................................
.....................................................................................................
.....................................................................................................
س : 2ما عالقة التقكيـ باالختبارات ؟
.....................................................................................................
.....................................................................................................
................. ....................................................................................
.....................................................................................................
س : 3فرؽ بيف التقكيـ ككؿ مف التقييـ كالقياس باختصار .
................... ..................................................................................
.....................................................................................................
.....................................................................................................
.....................................................................................................
س : 4ما ىي النقاط األساسية التي يرتكز عمييا االختبار الجيد ؟
.....................................................................................................
.....................................................................................................
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س : 5قارف بيف األسئمة المقالية كاألسئمة المكضكعية مف حيث :
العامل
اإلعداد
قياس األهداف
الصدق والشمولية
الثبات
درجات الطالب
التصحيح
النتائج
األهمية
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س : 6ماىي األمكر التي ينبغي مراعاتيا عند كتابة فقرات اختبارية مف نكع :
االختيار مف متعدد

-

إعادة الترتيب

-

المزاكجة

-

الصكاب كالخطأ

-

س : 8كضح الخطأ في السؤاؿ اآلتي :
 اعد ترتيب الكممات لتككف جممة مفيدة : /1بارد ػ الجك ػ في الشتاء ................................................................ .
 /2بالكرة ػ احمد ػ يمعب .................................................................. .
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تدريب إثرائي
س -1ارجع إلى أحد المراجع كبيف المقصكد بالكزف النسبي لمميارة في جدكؿ المكاصفات .
س -2ارجع إلى كتاب الصؼ اؿعاشر كاختر أحد المكضكعات كاقرأه جيدا ثـ حاكؿ بناء اختبار مف
األسئمة المقالية كالمكضكعية عمى أف يتككف االختبار مف عشرة أسئمة لكؿ سؤاؿ درجتاف تتكزع عشر
الدرجات عمى األسئمة السابقة .
س -3لمتقكيـ مفيكماف ضيؽ ككاسع  .كضحيما .
.................................................................................................................
.................................................................................................................
.................................................................................................................
.................................................................................................................
س – 4ىناؾ أنكاع مف االختبارات العالمية التي تشترطيا بعض الجامعات تسمى باختبارات القدرات .
 عدد بعضا منيا . فرؽ بينيا كبيف االختبارات التحصيمية ..................................................................................................................
.................................................................................................................
.................................................................................................................
.................................................................................................................
س :5اذكر ما تعرفو عف اختبارات ( بيرلز ) ك( التيمز ) .
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قائمة بأسماء المراجع والمصادر التربوية والتعميمية
 - 1إعداد مشرفات قسـ المغة العربية بالطائؼ -االختبارات التحصيمية .
 - 2جابر عبدالحميد – التقكيـ التربكم كالقياس النفسي – دار النيضة العربية
-3رجا محمكد أبكعالـ  -قياس كتقكيـ التحصيؿ الدراسي – دار القمـ
 -4رمزية الغريب – التقكيـ كالقياس النفسي كالتربكم – مكتبة األنجمك
 -5سبع محمد أبكلبده – مبادئ القياس النفسي كالتقييـ التربكم -جمعية عماؿ المطابع التعاكنية
 -6صالحأ حمد الطريقي – المدير كتقكيـ العمؿ المدرسي – مكتبة الرشيد
 -7عبد الرحمف عدس  -دليؿ المعمـ في بناء االختبارات التحصيمية -دارالفكر
 -8غانـ سعيد شريؼ كحنا نعيس ىسمطاف  -أساسيات القياس كالتقكيـ في التربية كالتعميـ .
 -9فرانؾ سباركز  -كيؼ يعد المعمـ اختباراتو -دار المعرفة
 -10د .فريد كامؿ أبكزينو – أساسيات القياس كالتقكيـ  -مكتبة الفالح
-11فيمي مصطفى -ميارات القراءة قياس كتقكيـ .
 -12ماىر إسماعيؿ صبرم – محب محمكد كامؿ –التقكيـ التربكم أسسو إكاجراءاتو  -مكتبة الرشد
 -13محمد بف سعد التخيفي –القياس كالتقكيـ ( حقيبة تدريبية ) ،قسـ البرامج التدريبية .
 -14د.محمد صالح عمي جاف أستاذ مشارؾ – االختبارات المكضكعية – كمية التربية جامعة أـ القرل – مكة المكرمة .
 -15د .محمد صبحي حسنيف  -التقكيـ كالقياس – دار الفكر العربي.
 -16د.محمد عمي الخكلي -االختبارات التحصيمية  ،إعدادىا إكاجراؤىا كتحميميا .
 -17ناصر بف صالح القرني -دليؿ المعمميف كالمعممات في تقكيـ االختبارات التحصيمية .
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