
محاضرات القیاس والتقویم الفصل الثاني

المرحلة الرابعة

د عصام حسن احمد.م.ا

االختبارات انواعھا

:عرفكثیرمنالعلماءاإلختبارومنھا: ـتعریفاإلختبار

) :Cronbach( كرونباخ* 

" .طریقةمنظمةلمقارنةسلوكشخصیةبسلوكشخصیةأخرى" 

) :Thorndike( ثورندایك* 

" .الكممنالشئعلىأساسأنأیشئموجودیكونموجودابكمیةمعینةطریقةلقیاس" 

) :Bean( بین* 

مجموعةمنالمثیراتالتییمكنبواسطتھاقیاسبعضالعملیاتالعقلیةأوالخصائصالنفسیة" 

" .بطریقةكمیةأوكیفیة

:أحمدعودة* 

أداةقیاسیتماعدادھاوفقطریقةمنظمةمنعدةخطواتتتضمنمجموعةمناإلجراءاتالتي" 

لشروطوقواعدمحددةبغرضتحدیددرجةإمتالكالفردلسمةأوقدرةمعینةمنخالإلجاتخضع
بات

" .عنعینةمنالمثیراتالتیتمثاللسمةأوالقدرةالمرغوبقیاسھا



:ـــتصنیفاإلختبارات

:تصنفاإلختبارتحسبتصنیفینمھمینوھما

.إختباراتمصنفةحسبالوظیفة) ١

.إختباراتمصنفةحسباإلستجابة) ٢

:اإلختباراتالمصنفةحسبالوظیفةــأنواع

:اإلختباراتالتحصیلیة) ١

والتییقصدبھاالوقوفعلىمستوىالطالبومامدىماوصإللیھفیتعلمموضوعماأووحدة

.دراسیةما

:اإلختباراتالتدریبیة) ٢

وھیالتیتھدفإلىقیاسالتغیرفیمھارةالطالبفیجزءمعینمنمادةالدراسیةبتكرارإجرائھا

.تبارفیكلمرةعدةمراتومقارنةنتائجاإلخ

:اإلختباراتالتشخیصیة) ٣

وھیالتییكونالغرضمنھاالكشفعننقاطالضعفعندطالبماأوفیفصلمابغرضعالجذلك

.بإعادةشرحالدرسمثالأوإعطاءالطالبتمارینخاصة

:اإلختباراتالتنبؤیة) ٤

وھیالتییقصدبھاقیاسقدرةالطالبعلىاإلفادةمندراسةمادةمعینةومعرفةمیلھلمتابعة

.ھابالمستقبلالدراسةفی



:اإلختباراتالمقننة) ٥

وھیالتیتقیسمجالواسعمنمحتوىمعینویتمإعدادھامنقبلمختصینوتطبقفیظروف

وشروطمعیاریةوتصححبموضوعیةوتفسرفیضوءمعاییرمحددةویتوفربھادرجةعالیةم
ن

.الثبات

) :١/٢/١( تابعللمادةالعلمیة

:ــأنواعاإلختباراتالمصنفةحسباإلستجابة

:تباراتالشفویةاإلخ) ١

وھیإختباراتتوجھفیھااألسئلةإلىالمفحوصمشافھةمنقباللفاحصأوعددمنالمفحوصین

ویكونونوجھالوجھمعالمفحوصوھیمنأقدماألنواعوتستخدملتقویممجاالتمعینةمثل

.القراءةوعندمایكونعددالطالبقلیالوھیغیرشاملةللمادةوغیرموضوعیة

:اإلختبارتالمقالیة) ٢

إنشائیةأوتقلیدیةوھیشائعةبالمدارسوتتطلبمنالطالبكتابةبعضفقراتمماتسمىإختبارات

یدرسھبطریقةحرةنسبیاوفیالریاضیاتیتطلبمنالطالبإجراءعملیاتحسابیةوإسترجاع

اشرح،قارن،اشتق،طبق: ( بعضالحقائقوتقیسقدراتعلیامنالتفكیروتستخدمعادةكلمات

.. ) .………،أوجد،برھن،

:اإلختباراتالموضوعیة) ٣



سمىباإلختباراتالحدیثةوموضوعیةلطریقةتصحیحھاوشاملةلمختلفأجزاءالمادةولھاأشوت
كال

متعددةوبھاصدقوثباتعالیوأھمعیوبھاصعبةاإلعدادوتسمحبالتخمینوالغش

.لذلكینصحأنیكونمعھاإختباراتمقالیة

:اإلختباراتاألدائیة) ٤

إلختباراتاألخرىوھیإختباراتتقیسأداءالفردالعملیوتستخدمبمجاالتالیمكنقیاسھابا

الموضوعیةوالمقالیةوالشفویةفھیتقیممایقدمةالطالبمنأداءعملیوتستخدمبجمیعالمواد

………وفیالریاضیاتمثلكیفیةالرسموأستخداماألدواتالھندسیةوالعدوالتصنیف

االختبارات التحصیلیة

الختباراتالتحصیلیة

)Achievement Test(

: مفھوماالختباراتالتحصیلیة
للكشفعنأثرتعلیمأوتدریبخاصویطلقعلىكلصورةوأنواعاالختباراتالتییقومالمدرھیمقاییس"

]†"[سبإعدادھامنواقعالموادالتحصیلیةالتیدرسھاالتلمیذ

لماذانستخدماالختباراتالتحصیلیةوماھیأھمیتھا؟-

:تستخدماالختباراتالتحصیلیةلعدھأمورمھمةمنھا

:إضفاءالموضوعیةلمشاھداتناومالحظاتنا-١



.مالحظاتالمعلملسلوكالتالمیذیحتاجلطرققیاسصحیحةومعیاریةلتكوندقیقةوموضوعیةإن

:نستخدماالختباراتالستثارةالسلوكفیظروفمنضبطة-٢

الیمكناالعتمادعلىاألعمااللصفیةواالصفیةلقیاسأداءالطالبومعرفةنواتجالتعلمالمحققةلدی
، ھم

مدىتقدمالحاصاللذیحققھالفھناكعدھمتغیراتوعواملتتدخلبحیثنحجبالرؤیةالصحیحةلقیاس
.طالبواالختباراتفیھذھالحالةھیالمواقفالتیتستثیرسوطاألفرادلمالحظاتھاوقیاسھا

:الحصولعلىأقصىأداءللفردلمعرفةمدىالتقدمفیتحقیقاألھداف-٣

نحتاجدوماًإلىمعرفةماذایستطیعالفردأنیعملھأویقومبھوالمشاھدةالبسیطةالتوصلناإلىمانر
.قیاسأواختبارأمرالبدمنھلتقییماألداءمیإلیھواعتمادناعلىآداھ

:تحدیدخصائصومكوناتاألفراد-٤

یتكونسلوكاألفرادمنعدةمظاھرأوسلوكیاتسواءكانتمعرفیةأووجدانیةأونفسحركیةواالختبا
.راتقادرةعلىأنتحددكلسلوكعلىحدة

:توفیربیاناتومعلوماتللتغذیةالراجعة-٥

علیمیةیساعدالمعلمعلىاتخاذقراراتأفضلإذااستخدمالمعلماالختباراتفیجمیعمراحاللعملیةالت
.لتطویروتحسینفاعلیةاألسالیبالمستخدمةوبالتالیتساھمفیتحقیقاألھدافبشكألفضل

:أھمیةاالختباراتالتحصیلیة-

.ویمكنھناأننحددأھمیةاالختباراتالتحصیلیةللمعلموالمتعلموصانعالقرار

:أھمیةاالختباراتالتحصیلیةبالنسبةلصانعالقرار: أوالً

:یمكنتحدیدمایستفیدمنھالمعلمعندإجرائھاالختباراتالتحصیلیةعلىتالمیذھعلىالنحوالتالي

. التعرفعلىمستوىالتحصیاللدراسیالذیوصإللیھالمتعلمین-
وبالتالیمراقبةتقدمالعملیةالتعلیمیةمنخاللمعرفةمقدارمایحدثلھممنتحسنأوتأخرفیالتحصی

تییقومبتدریسھاوكطلكتشخیصصعوباتالتعاللدراسیومعرفةاستعداداتتالمیذھلتعلمالمادةال
Feedلملدیالتالمیذممایؤدیإلىتعدیاللمعلممنطریقةتدریسھمنخالاللتغذیةالراجعة

Backلنتائجاالختبارات.



ً :أھمیةاالختباراتالتحصیلیةبالنسبةللطالب: ثانیا

، أنھاوسیلةجیدةللتعلم-
، وحلدىالمتعلمفنتائجاالختباراتتعملعلىتعزیزالسلوكوبالتالیرفعمستوىالطم

وتعملعلىزیادةمستوىإتقانالمادةالمتعلمةوالتیتساعدعلىانتقاآلثرالتعلیمالموجبمنالموقفالراھ
، نإلىموقفتالیمشابھللموقفالذیتمفیھالتعلمومعرفةمدىتقدموتحسنالطالبفیالتحصیاللدراسي

كذلكتحسینمنطریقةاالستذكارلماتوفرھمنتغذیةراجعةوتوجیھأنظارالمتعلمیننحوتحقیقأھ
.دافالتدریسالمنشودة

ً :أھمیةاالختباراتبالنسبةلصانعالقرار: ثالثا

-
إننتائجاالختباراتالتحصیلیةتزودصانعالقرارالتربویبمعلوماتجیدةیستخدمھافیإصدارالعد

، یدمنالقراراتاإلداریةمثاللرفیعوالنقلمنفرقةدراسیةإلىفرقةأخرىاعلیمنھا
، أوإعطاءشھاداتتخرجأواإلیفادإلىبعثاتدراسیة

( كذلكإصدارالعدیدمنالقراراتالفنیةمثاللتوجیھلنوعالتعلیموكذلكانتقاءالفنیاتالخاصة
) ذیاالحتیاجاتالخاصة، المتفوقین

وتوجیھالبحثالتربویمثاللبحثعنأفضلطریقةتدریسوأثرھاعلىالتحصیللدىمراحلعمریةمخت
.لفة

:الفرقبیناالختباراتالتحصیلیةواالختباراتاألخرى-

:لفرقبیناالختباراتالتحصیلیةواختباراتالقدراتواالستعداداتا: أوالً

:یتركزالفرقبیناالختباراتالتحصیلیةواختباراتالقدراتفیالنقاطالتالیة-

-أ
إناختباراتالتحصیلتقیسمقدارأوكمالتحصیلوالمعرفةالتیتمتوفقبرنامجدراسیمعینكمقررال

، ٢٠٠٤/٢٠٠٥جغرافیامثالًفیالفصاللدراسیالثاني



، باراالستعداداتوالقدراتفتقیسخبراتاألفرادخاللمراحاللحیاةمنناحیةأمااخت
.ومنناحیةأخرىانھیتقیسالدرجةالتیوصإللیھاالشخصفیالتفكیر

-ب
أناختباراتاالستعدادتقیسخبرمستقبلیةكماإنھاتتنبأبماسوفیكونعلیةاألداءفیمابعدمثالختبارات

، والریاضیاتوالفیزیاءكشرطالقبولفیھااالستعدادوالقدراتفیالجامعاتلمستوىاللغةاالنجلیزی
.أمااختباراتالتحصیلفھیتقیسبرنامجمعدسلفاًأیأثرالتعلیموفقظروفمضبوطةإجرائیا

ً :الفرقبیناالختباراتالتحصیلیةواختباراتالشخصیة: ثانیا

-
االختباراتالشخصیةالتھدفإلىقیاستحصیلبرنامجتعلیمیأوتدریبیكماھوالحالفیاالختباراتالت

نماتھدفاالختباراتالشخصیةإلىقیاسسماتشخصیةالفردواتجاھاتھوسرورھواضحصیلیةوإ
طراباتھفیتقیسماتمتكوینھبالفعلوفقخبراتشعوریةوالشعوریةمربھااإلنسانفیمراحلحیاتھا

.لمختلفةكماتھدفإلىقیاسالمیولواالتجاھات

:خصائصاالختبارالجید-

-:تحدیدالغرضمناالختبار: أوالً

، ضواضحومحددتماماًیجبأنیكونلكالختبارغر
، ومنالمتوقعمنمطوراالختبارأنیوضحالصفةأوالخاصیةالتییقیسھااالختبار

، یحددالفئةالمستھدفةأیمنسیأخذاالختبار
وكیفسیستفادمننتائجالقیاسفاختبارالجغرافیامثالًیحتاجألشكالوطرقأسئلةتختلفعماسوفیرد

.فیاختباراللغةالعربیةمثالً

ً Objectivityالموضوعیة: ثانیا

وتعنیإخراجرأیالمصححأوحكمةالشخصیمنعملیةالتصحیحأوعدمتوقفعالمةالمفحوصعلى
منیصححإجابتھأواختالفعالمتھباختالفالمصححینكماتعنیأنیكونجوابالسؤالمحدداًسلفاًعلىا

، لسؤالبحیثالیختلفعلیھجمیعالمصححین



نبینالتالیینفإذاأردناأنتتصفاختباراتنابدرجةعالیةمنالموضوعیةیجبأننأخذبعیناالعتبارالجا
:وھما

:فیمایتعلقبالتصحیح. أ

.یجبأنتكونأسئلةاالختبارشامللجمیعالمادة-

.یجبأنتمتازاألسئلةبالوضوحوتخلومنالغموض-

أنتكونلغةاألسئلھواضحة-

:فیمایتعلقبالتصحیح. ب

إذاكانتاألسئلةمقالیھیمكنوضعإجابةنموذجیةمحددةوواضحةلھاحتىیتمتصحیحیھا-

.اإلجابةأمامالمتعلمینیجبتوضیح-

وضعسلمتوزیعالعالماتحتىیكونالمعلمموضوعیاًعندالتصحیح-

-
إذاكانتاألسئلةموضوعیةفیجبوضعمفتاحلإلجابةأماإذاكانتمقالیھفتحددموضوعیتھابحساب

)١(مانسمیھمعاماللموضوعیة

ً Validityالصدق: ثالثا

دقھواالختبارالذییقییرتبطمفھومصدقاالختباربصحةصالحیتھلالستخدامفاالختبارالصا
، ساألھدافالتیوضعمنأجلھا

ویمكنأننعنیباالختبارالصادقبأنھذلكالمصمملقیاسسلوكمعینأوسلوكماكماأنفقراتاالختبارت
. رتبطكلھابالسلوكالمرادقیاسھ

، فاختبارالجغرافیایكونصادقاٌإذاقاسقدرةالطالبعلىاستخدامالمھاراتالجغرافیة
اسئلھتمثلقواعداالنجلیزیفإنھذااالختبارالیكونصادقاًألنأماإذااحتوىھذااالختبارعلىفقراتأو

" ویمكنتعریفةأیضاً، ھخالفذلك
مدىشمولیةاالختبارللغرضالذییجبأنیحققھأومدىقیامھبالوظیفةالمفترضقیامةبھاعندمایطبق

]‡"[علىفئةوضعمنأجلھا



:خصائصالصدق-

-أ
ظیفةاالختبارالتیسیقیسھاوتتوقفخصائصالصدقعلىعاملینھماالغرضمناالختباربمعنىماھیو

، الفئةالطالبیةالتیسیطبقعلیھا
إذاأرادالمعلماختبارالجغرافیاعلىالصفالرابعفإنالصدقسوفیكونضعیف .مثالً

، أیأناالختباریمكنأنیكونصادقاًلقیاسسلوكطلبةصفمافیبیئةما: إنالصدقنسبي-ب
طبیعةالجماعةالتیتطبولیسصادقاًفیقیاسسلوكالطلبةفینفسالصففیبیئةأخرىفالصدقیعتمدعلى

، قعلیھااالختبار
فاالختبارالذییكونصادقاًفیقیاسسلوكالطلبةالذكورقدالتكونصادقةبنفسالدرجةفیقیاسسلوكا

.لطالباتاإلناث

ً-ت : إنالصدققدیكوننوعیا
إناالختبارالصادقالذییقیسمعارفالطلبةفیالجغرافیاالیكونصادقاٌإذااستخدمفیقیاسمھاراتالط

.الفنیةلبةفیالتربیة

: الصدقیتضمنالثبات-ث
االختبارالصادقیقیسسلوكاًمابدقةفإنمعلمالجغرافیةإذاوضعاختباراھادفاًلقیاسمھاراتاستخ
دامالخریطةفإنھذااالختبارالیكونھادفاًإذاأعطىنتائجمختلفةفیحالةاستخدامھمرھثانیةفیقیا

.بینماإذاأعطىنفسالنتائجیكونصادقاًویمتازبالثبات، سالسلوكنفسھ

ً-ج : الصدقلیسدرجةمطلقةوالصادقاًتاما
( فاالختبارالصدقلیسصادقاًبدرجةكاملةفقدترتفعدرجةالصدقفیاختبارقیاسالذكاءإلى

) ، ٧٠( ویكوناختباراًصادقاًبدرجةكاملةوتقلدرجةالصدقالختبارالذاكرةإلى) ، ٩٠
، ویطلقعلیةاختباراًصادقاًفالمھمھودرجةصدقاالختبار

دقفاالختبارالطییحصلعلىدرجةأقلالیعدصادقاًوھذاالحدیتراوحوحددالعلماءدرجةدنیاللص
) .، ٦٦-، ٦٤( بین



:طرقتحدیدالصدق-

، یتوقفعلىقدرتھعلىتشخیصقوةالطلبةوضعفھمفیاختبارمعین، تحدیدصدقاالختبار
:أوالتنبؤفیمستوىتحصیلھمولذلكتحددطرقتحدیدالصدقفیناحیتین

üلبةالمعرفیةالتحصیلیةفإنذلكیحددمستوىصدقاالإذاكاناالختبارقادراًعلىتشخیصقدراتالط
.ختبار

üإذاكاناالختبارتنبأبالقدراتالتحصیلیةللطلبةفإنذلكیحددصدقاالختباربشكلمباشر.

:أنواعالصدق-

؟" منخالاللجدواللتالینتعرفعلىأنواعالصدق" 

النوعالمعنىطریقةاستخراجھاستخدامھ

. البتحقیقاًلألھدافوالمھاراتصدقالمحتوىمدىقیاساالختبارلماتمتدریسھللط
. أیأنواعالمھاراتالتیتدرسھا، مقارنةمحتوىالفحصبمحتوىالمنھجواألھداف

.والتأكدمنالتطابقالتام، یستخدمللتأكدمناحتوائھجمیعالمحتوىالمطلوب

. صدقالعاملمعرفةماذایقیساالختباروكیفتقیسأداءالمفحوصحسبنظریةما
. فالنقاطالمشتركةبیناالختباراتیمكنتطبیقھعلىعدةاختباراتومنثماكتشا

.یستخدمفیبناءاختباراتالذكاءوالشخصیةواالتجاھات

. الصدقالمالزمیكوناالختبارمرتبطاًباختبارآخرومحكا
. منخالاللتطبیقنجدمعامالالرتباطبیناالختباروالمحكالمرتبطبھ

.یستخدمفیجمیعأنواعاالختبارات

. یكونبعیداًفیالفترةالزمنیةالصدقالتنبؤیمنخاللھنكشفمدىارتباطفیاختبارما
. إننتائجھذااالختباریمكنأنیكونمجاًالتنبؤیاًنحكممنخاللھعلىنتائجاالختباراتالمستقبلیة

.یستخدمفیاختباراتالقدراتوالتحصیل



:العواماللمؤثرةعلىصدقاالختبار-

المؤثرالعوامل

-عواملمتعلقةبالتلمیذ
.لعلىنتیجةالتمثلقدرتھالعقلیةاضطرابالتلمیذوخوفھأثناءأداءاالختبارلیحص

.الغشیؤثرسلباًعلىالصدقحیثیعطیصورةمغایرةعنقدراتالتالمیذ-

عدمتحدیدالطالبلإلجابةبشكلھاالصحیح-

لغةوترابطفقراتاالختباریؤثرسلباًعلىفھمالطالب-عواملمتعلقةباالختبار

غموضاألسئلةیؤثرعلىاستیعابالطالبالمفحوصین-

سلباًعلىالصدقصعوبةفقراتاالختباریؤثر-

، والبرودةالشدیدة، درجةالحرارة(عواملبیئیةمثل- عواملتتعلقبإدارةاالختبار
)ضیقالمكان

.المراقبةالشدیدةتؤثرعلىأداءالطالبممایؤثرعلىصدقاالختبار-

.الضوضاءفیقاعةاالختبارتؤثرعلىنفسیةالطلبةممایؤثرالصدق-

:حسابصدقاالختبار-

:یمكنتصنیفھاعلىالنحوالتالي،لحسابصدقاالختبارعدةطرق

:طرقغیرإحصائیة. أ

وتشماللطرقالتیتتناواللحكمعلىصدقاالختبارمنخالاللمحتوىالدراسیحیثتتأكدمنفقراتاالخ
، تبارتمثلجمیعالمادةالمطروحةمنناحیةواألھدافمنناحیةأخرى

نانتأكدفعلىسبیاللمثاللوأردناأننتأكدمنصدقاختبارفیمھاراتاستخدامالخرائطللصفالتاسعفإن
.منأنجمیعاألسئلةتمثاللمحتوىواألھدافالتینریدأننحققھا



:الطرقاإلحصائیة. ب

وتشملھذھالطرقالحكمعلىصدقاالختبارمنخاللتحلیلنتائجالطالبفیھكماتشملھذھالطرقعدةم
) النزعةالمركزیة( قاییسمنھامقاییس

الوسطیةالحسابیالذیحیثتھتمھذھالمقاییسلمعرفةتكتلعالماتالتحصیلحواللمنحنىوتشماللقیم
.یستخرجمنحاصلقسمةمجموععالماتالطلبةعلىعددھا

ً Reliabilityالثبــــات: رابعا

یعدالثباتمنأھمصفاتاالختبارالجیدألناالختباریفترضأنیكونثابتاًألنھیعطینفسالنتائجفیحالةا
ستخدامھأكثرمنمرھكمایجبأنیتصفاالختبارعندمایعطینفسالنتائجنفسھاتقریباًفیكلمرھیط

، فیھاعلىمجموعةالطلبةبق
ولكنقدترتفععالماتالمجموعةمنالطالبأوتنخفضفإنذلكالیعنیباناالختبارغیرثابتخاصةفیم

.جااللتحصیل

، إذاقسمناغرفةفإنطولھذھالغرفةیبقىثابتاًفیكلمرةنقیسھا: ویمكنأننطرحأیضاًالمثااللتالي
دقیقیعطینفسالنتائجكلمرھنوعندتطبیقناھذاالمثالعلىاالختباراتالتحصیلیةفإناالختبارالجیدال

.طبقھفیھا

كمایقصدبثباتاالختبارأنیعطینتائجمتقدمةفیكلمرھمنمراتتطبیقاالختبارنفسھعلىنفسالمجمو
، عة

إذاقامأحدالمعلمینبإعدادوتطبیقاختبارجغرافیالصفالحادیعشروأرادالتعرفعلىثباتاالخ فمثالً
:تبارفماعلیةإالالقیامباإلجراءاتالتالیة

.اتالطالبورتبھمفیالتطبیقاألولوتسجیلھفیجدولاستخراجعالم-١

.إعادةتطبیقاالختبارعلىنفسالطالببعدفترھزمنیةقصیرة-٢

.استخراجعالماتورتبالطالبفیالتطبیقالثانیوتسجیلھافیجدول-٣

.استخدامطریقةمنطرققیاسثباتاالختبارلنستخرجمستوىالثبات-٤



]:§[طرققیاسالثبات-

لثباتكیفیةالقیامبالقیاسطریقةاالستخراجنوعمعامال

طریقةإعادةاالختبارمعامالالستقرارإعادةاالختبارنفسھمعاألخذبعیناالعتبارالفاصاللزم
ني

الصورالمتكافئةمعاماللتكافؤإعداداختبارینمتماثلینوتطبیقھماعلىالتالمیذ

إعادةاالختباربطریقةالصورالمتكافئةمعامالستقرارالتكافؤإعطاءصورةثابتةلالختباربع
منیمحدددفاصلز

طریقةاإلنصافمعاماللثباتالداخلیإعطاءاختباروتصحیحھباعتبارھاختبارینمعوضععالمة
لألسئلةالفردیةوالمزدوجة

معاملكودورریتشاردسونوبراونمعاماللثباتالداخلیتطبیقاالختبارمرھواحدھثمتستخرجم
عاماللثباتعنطریقالمعادلة

:العواماللتیتؤثرفیثباتاالختبار-

االلقیاسوالتقویمإلىأنھناكعدةعواملتؤثرفیثباتاالختبارومنأھمھذھالعوامتشیرالدراساتفیمج
:ل

: طوالالختبار-١
٥٠یرتفعثباتاالختباركلمازادعدداألسئلةفیاالختبارفاالختبارالموضوعیالذییحتویعلى

.سؤال١٠٠سؤاألقلثباتاًمناالختبارالموضوعیالذییحتویعلى

: زمناالختبار-٢
.الخاصالمحددلإلجابةعلیةفإذازادالزمنالمقررلالختبارفإنثباتھیقلیتأثراالختباربالزمن

: تباینفقراتاالختبار-٣
یزدادثباتاالختباركلمازادالتباین،فإناألسئلةالسھلةجداًغیرالمتدرجةتقللمنثباتاالختبار،وا

.ألسئلةالصعبةجداًتقللمنثباتاالختبارأیضاً



/ نعم( ارالذییسمحبالتخمینمثالختباراتیقلمعاملثباتاالختب: سماحاالختباربالتخمین-٤
.ألنالتخمینالیعتمدعلىأساسثابتفبذلكتختلفدرجاتالطالبعلىأسئلةاالختبارمرھأخرى) ال

: أحوااللطلبةالنفسیةوالصحیة-٥
تؤثرأحوااللطالبالصحیةوالنفسیةعلىأدائھمباالختبار،فمرضالطالبقدیؤثرعلىأدائھفیاالخت

.ماأنالقلقوالتوترالمرتفعیؤثرعلىثباتاالختبارباروبالتالییؤدیإلىنقصثباتھ،ك

: الدقةفیصیاغةفقراتاالختبار-٦
یزدادمعاماللثباتإذاكانتفقراتاالختبارمصاغةبشكلدقیقومحددوواضح،أماإذاكانتالفقراتعام

.ةوغیرمحددةفإنمعاماللثباتیقل

:العالقةبینالصدقوالثبات-

لتربوییمكنالقولبأنكالختبارصادقیمكنأنیكومنخالاللدراساتواألبحاثفیمجااللقیاسوالتقویما
نثابتأیضاً،كماأنھالیتوجبعلىكالختبارثابتأنیكونصادق،إذأنھیقیسوضیفةأخرىعداالوظیفةا

:ویمكنالتوضیحأكثرعنطریقالشكاللتالي..لتیاعدلقیاسھا

))ھذھبعضاإلصاباتلرامیعلىھدفمعینوھیتتأرجحبینالصدقوالثباتوعدمھما(( 

. تصبالھدفھناتكوناإلصاباتثابتةولكنغیرثابتةإصاباتمتقاربةولكنلم
ً◌إصاباتمتشتتةولمتصبالھدففإناإلصاباتھناغیرثابتةوغیرصادقةإصاباتجمیعھابالھدفإذا

إصاباتثابتةوصادقة



ً الصفاتالثانویةلالختبارالجید: خامسا

، تشملھذھالصفاتعدةنقاط
:ویمكنتمثیلھاعلىالنحوالتاليحیثتعدمنالصفاتالثانویةالتییقومعلیھااالختبار

:سھولةالتطبیق-١

تأكیداًعلىھذاالعنوانیمكنالقوالنھكلماكانتطبیقاالختبارسھالًامتازاالختباربالصدقوالموضو
، عیةوالثباتوالعكسصحیح

، فلذلكیكوناالرتباطحاصالًإجراءاتإعداداالختبارمنحیثتشكیاللفقرات
سیماإذاكاناالختباریحتویعلىمجموعةمنالتعلیماواإلجراءاتوالتطبیقیعدانمناألمورالمھمةال

.توالمالحظاتتدلعلىكیفیةاإلجابة

))ویمكنتوضیحإجراءاتتطبیقاالختبارعلىالنموذجالتالي((

:سھولةالتصحیح-٢



علىالمعلمعندمایضعاختبارأنیحرصعلىوضعإجابةنموذجیةمنظمةالدرجاتالكلیةلكلسؤالبا
لتجنبعملیةاإلرباكفیالتصحیحوتمرمیعملیةالتصحیحبعضاإلضافةإلىالدرجاتالفرعیةوذلك

لمشكالتكالبعدعنالموضوعیةوذلكفیاألسئلةالمقالیةالغیرمحددةاإلجابةبإجابةنموذجیةفبالت
، الییحصلھناكإرباكاخاصةأنكإلجابةتختلفعناألخرى

ولكنفیاألسئلةالموضوعیةیكونھناكضبطأكثرفیعملیةالتصحیحوسھولةأیضافیعملیةالتص
اللمعلمأوفیحالةتوافرأجھزةكمبیوترتقومبعملیةالتصحیحالتیتعتمدعلىمفتاححیحأمامنخال

.اإلجابة

:االقتصادأوالتكلفةالمادیة-٣

كماقلتتكلفةبناءاالختباركانذلكمنالصفاتالجیدةلالختبارفبشكلعامفإناالختباراتالمقالیةتكونق
رةویقومالطالبباإلجابةلیلةالتكلفةإذاكانعددالطلبةقلیلفبإمكانالمعلمأنیكتباألسئلةعلىالصبو

علیھافیكونھناكمحافظةعلىالورقواقتصادبالطباعةأماإذاكانعددالطالبكثیراًفإناألسئلةالمو
ضوعیةتكونأكثرفعالیةوذلكلسھولةتصحیحھاوعدمالحاجةإلىكادركبیرللتصحیحویمكنالت
غلبعلىمصاریفالطباعةوالورقفیاألسئلةالموضوعیةمنخالالستخدامكتیباتلألسئلةومفاتیحل

.ةحتىیمكناستخدامالكتیباتواألسئلةفیفصولقادمةإلجاب

:أنواعاالختباراتالتحصیلیة-

:اختباراتالمقال: أوالً



أسئلةالمقالمنأقدمأنواعاألسئلةوأكثرھاشیوعاًفیقیاسالتحصیاللدراسیفھیتقیسجمیعمستویا
تتیحللطالبالتعتاألداءالعقلیالمعرفیوخاصةالمستویاتالعقلیةالعلیاكماوضحھابنیامینبلومفھی

، وتسمحلھبالحریةفیانتقاءمعلوماتالمادةوتنظیمھاالطریقةالتییراھا، بیرالكتابیعنآرائھ
، كماتتیحلھفرصةإعطاءالتفسیراتالممكنةوالمتاحةللمشكالتالمقدمةلھ
.وتوضیحالقدرةعلىالتفكیرالناقدوالتفكیراإلبتكاریللمشكالتالمقدمةلھ

ةالمقالیة؟ماھیالحاالتالتیتستعملبھااألسئل-

üعندمایكونعددالطالبقلیالًألنھاتحتاجإلىوقتوجھدفیتصحیحھا.

üًعندمایكونالوقتالمتاحإلعداداالختبارمحدودا.

üعندایرادقیاسقدرةالطالبعلىالتعبیرالكتابیعنأفكارھبأسلوبمنطقي

üإلعداداالختبارقلیلة) التصویر–الطباعة( عندماتكوناإلمكاناتالمتاحة

:مقالأنواعأسئلةال-

تنقسمأسئلةالمقاإللىنوعینحسبدرجةالحریةالمسموحبھافیاإلجابة

) :المحدودة( أسئلةالمقااللقصیرة. أ

وھذاالنوعمناألسئلةیحددواضعاألسئلةشرطاًلإلجابةالتسمحباإلجابةالمطولةكماأنالمعلو
علل( ماتالتییغطیھاكلسؤالتكونمحدودةوعادةماتبدأأسئلةھذاالنوعباألفعااللسلوكیةالتالیة

برر، وضحباألمثلة، انتقد، قارنأوفرق، لخص، عرف، اشرح، أذكراألسباب، 
:ونذكرھنامثالمنأسئلةالمقااللقصیرةلمادةالجغرافیا) . برھن، 

.عرفالشمااللحقیقي. س

؟) الموقعوالخصائص( قارنبینإقلیمحشائشالسافاناوإقلیمحشائشاالستبسمنحیث. س

:اإلجابةالمفتوحةأسئلةالمقالذات. ب



فیھذاالنوعمناألسئلةالمقالیةیعطیللطالبمزیدمنالحریةفیإعطاءاإلجابةفالیقیدبعدداألسطرأ
، وعددالصفحاتممایسمحلھبترتیبأفكارھبحریةأكبر

. ویساعدذلكعلىقیاسقدرةالطالبفیالتفكیراالبتكاریوالتفكیرالمنطقیوالتفكیراالستداللي
:ةالتاریخومثالعلىاألسئلةالمقالیةالحرةمنماد

تكلمعنالسیاسةاالستعماریةالفرنسیةفیشمــاألفریقیا؟. س

:مزایاوعیوبأسئلةالمقال-

مزایاأسئلةالمقالعیوبأسئلةالمقال

üتوفرالجھدوالمالألنھاسھلةفیإعدادھاواقتصادیةفیتكلفتھا.

üتقیسعملیاتعقلیةعلیا.

üتخلومنالتخمین.

üاالستدعاءواإلجابةولیسالتعرفتقللفرصالغشبینالطلبةالعتمادھاعلىعملیة.

üوسیلةلتحسینمھارةالكتابةلدیالطلبةخاصةفیاللغاتüغیرقادرةعلىتغطیةمحتوىالمادةالد
.راسیةألنھاقلیلةالعدد

üتستغرقوقتاًطویالًفیتصحیحھا

üتتأثرالدرجةبذاتیةالتصحیحوالحالةالنفسیةباإلضافةإلىرداءةالخطوطریقةتنظیماإلجابة

üمنخفضبسببقلةعدداألسئلةوزیادةالدرجاتمستوىالصدقوالثبات.

üتلعبالصدفةدوراًكبیراًفیاإلجابةعنھذھاألسئلةفقدینجحالطالبإذاجاءتھأسئلةمنالموضوعا
.تالتیدرسھاالطالب،ویرسبإذاجاءتھأسئلةلمیخمنفیدراستھا

:شروطصیاغةأسئلةالمقالبنوعیھا-

:الشروطالخاصةبصیاغةاألسئلة: أوالً



١-
ةالسؤالواضحةتماماًوبعیدةعنالغموضبحیثیفھمھاجمیعالطالببطریقةواحیجبأنتكونصیاغ

.دة

٢-
یجبأنتكونجمیعأسئلةالمقالمنالنوعاإلجباریوذلكلیكوناالختبارھادفاًوموضوعیاٌیقیسجمیعا

.ألھداف

٣-
یجبأنترتباألسئلةالمقالیةعندعرضھاعلىالطلبةحسبالتدرجفیصعوبتھامنالسھإللىالصعب

.مقالیمالئمللمستوىالعقلیللطلبةیجبأنیكونالسؤاالل-٤

:یجبعلىالمعلمأنیحدد-٥

.الدرجةالمخصصةلكلسؤالقبألنیبدأالطالبفیاإلجابة�

.الزمنالمناسبلإلجابةعنكلسؤالألنزیادةالوقتتسمحبالغش�

)علل،اذكراألسباب،اشرح( یجبأنیبدأالسؤااللمقالیبأفعالسلوكیةمثل-٦

ً :ألسئلةالشروطالخاصةبتقدیردرجاتا: ثانیا

١-
.یجبإعدادنموذجلإلجابةموضحاًالنقاطالتییفترضأنتشملھااإلجابة،وتوزیعلدرجةكلسؤال

٢-
یجبتقدیردرجةكلسؤالعلىحدةبالنسبةلجمیعالطلبةقبالالنتقاإللىالسؤااللتالیوذلكلتحقیقالمو

.ضوعیة

٣-
الموضوعیةیجبعدماالطالعبشكلمقصودعلىأسماءالطلبةأثناءعملیةالتصحیحوذلكلتحقیق

.

مناألفضألنیقدركلسؤالموضوعیعلىاألقللیزیدمنالدقةفیالدرجة-٤



٥-
یجبإعادةترتیبكراساتاإلجابةعقبتقدیردرجةكلسؤالحتىالتتأثردرجةالطالبباستمراربدرجة

.الطالبالسابقلھ

.یجبعلىالمعلمكتابةمالحظاتوتعلیقاتھعلىاألوراققبإلعادتھاإلىالطالب-٦

ً :موضوعیةاالختباراتال: ثانیا

سمیتبھذااالسمألنھاتستبعدذاتیةالمصححعندتقدیرالدرجاتوذلكیوضعإجابةمحددھتماماًلكل
سؤالالیختلفعلیھااثنانفیمجالللتخصص،تستعمالألسئلةالموضوعیةعندمایكونعددالتالمیذ
كبیراًواالختبارقدیستخدممرھواحدةوعندمایكونالوقتالمتاحإلعداداألسئلةكبیراًوالحاجةم

لدرجاتولضمانسالمھتقدیرالدرجاتونزاھةالتقدیروعندمایكونواضعاأللحةلسرعةتقدیرا
.سئلةمتمكناًمنمحتوىالمادةالتییقومبتدریسھاومتمكناًمنإعدادأدواتالقیاس

:مزایااستخداماألسئلةالموضوعیة-

.التتأثربذاتیةالمصححوذلكمنخالإلعطاءتعلیماتمحددةسواءلألسئلةأونظامالدرجات. ١

.غةالطالبأوطریقةتنظیمیةلإلجابةأوجودةالخطأورداءتھالیتأثرالمصححبل. ٢

.تستطیعأنتغطیجزءاًكبیراًمنمحتوىالمقررالدراسیخاللزمنمحدد. ٣

.سھولةالتصحیحمنخالالستخداممفاتیحالتصحیحووقتتصحیحھاقصیر٤. ٤

.تمنعالطالبمنالتھربأوالتحایلعلىاإلجابة. ٥

.درجةالثباتوالصدقفیھاعالیة. ٦

:ماألسئلةالموضوعیةعیوباستخدا-

.تتطلبوقتاًومھارةفنیةفیإعدادھا. ١

٢ .ً .مكلفةمادیا



.تسمحبالتخمینفیاإلجابةخاصةأسئلةاالختیاربینبدیلین. ٣

.تساعدعلىالغشخاصةإذاكانتالمراقبةغیرمتشددة. ٤

:یمكنالتخلصمنسھولةالغشفیعنطریق. ٥

üإخراجعدةصورلالختبارفتكونمتكافئة.

üاإلجابةتغییرأماكن.

üترقیمالصفحاتوعدمترقیماألسئلة.

:أنواعاألسئلةالموضوعیة-

:أسئلةاالختبارمنبدیلین-١

. غیرموافق/الأوأسئلةالصوابوالخطأوأسئلةموافق/یطلقعلیھاعدةأسماءمنھاأسئلةنعم
) . التذكر( أمانواتجالتعلمالتیتقیسھاھیالمعرفة

) التقدیریة( مجموعةمنالجماللخبریةأماوصفھافتكونأسئلةاالختیارمنبینبدیلینمن
كلجملةعلىحدةتتضمنفكرةواحدةولیسھناكشكفیصحتھاأوخطئھاوعلىالطالبأنیحددماإذاكانت

( / ) .أو) ×(ھذھالجملةصحیحةأوخاطئةوذلكبوضع

:ممیزاتوعیوبأسئلةاالختیاربینبدیلین-

مزایاعیوب

١-
ستخدامھافیالمراحاللدراسیةالعلیتناسباألطفااللصغاروالضعاففیالقراءةولكنھذاالیمنعمنا

.ا

.تغطیجزءاًكبیراًمنالمقررالدراسیخاللزمنقصیر-٢

.سھلةفیإعدادھاوفیتصحیحھاوالتتأثربذاتیةالمصحح-٣

.تقیسمستویاتعقلیةبسیطة-١. تفضلفیالحاالتالتیالیوجدللسؤاألكثرمنبدیلین-٤

سئلةثباتاًممایجعلھاأقألنواعاأل% ٥٠ارتفاعنسبةالتخمینحیثیصإللى-٢

.تشجععلىالحفظالصم،وخاصةعندمایلجأالمعلمونإلىجملمنالكتابالمدرسي-٣

قیمتھاالتشخیصیةمحددةفمنالصعبأنتكونفكرةوافیةعنالطالب-٤



.سھلةالغش-٥

):المطابقة( أسئلةالمزاوجة-

تقسیمستوىالمعرفةسواءتذكرالخصوصیاتأوتذكرطرقووسائلتناواللخصوصیاتوتستخدم
) ما( مرحلةالتعلماالبتدائیوذلكبغرضتذكراألشیاءالتیبینھاعالقةبكثرةفی

) ب-أ( مثالألحداثوالتواریخوالمصطلحاتومعانیھا،ویتكونسؤااللمطابقةمنقائمتین
فیعامودینمتقابلینبینھماعالقةماأحداھاتعرفبقائمةالمقدماتأوالقضایاواألخرىتعرفبقائمةاإل

اتأكبرمنعددفقراتقائمةالمقدمات،ویطلبمنالطالبكلعبجاباتوغالباًمایكونعددفقراتقائمةاإلجاب
.ارةمنعباراتالقائمةاألولىثمیختارمایناسبھامنعباراتالقائمةالثانیةوصلبینھماأویكتبالرقم

:ممیزاتوعیوبأسئلةالمزاوجة-

مزایاعیوب

.تناسبطالبالمرحلةاالبتدائیة-١

.تقلفیھافرصةالتخمین-٢

.سھلةفیإعدادھاوتصحیحھا-٣

.موضوعیةالتصحیحفیالتتأثربذاتیةالمصحح-٤

.تقیسمستویاتعقلیةبسیطة-١. تغطیجزءاًكبیراًمنالمقررالدراسیخاللزمنقلیل-٥

.مجاالتاستخداماتھامحددة-٢

.إذالمتعدإعداداًجیداًتكونأسئلةسطحیةسھلةتقیسعالقاتسطحیة-٣

كماأناإلجابةعلىالمفردةاألولىیكونأصعبمناإلجابةعلىالمفردات-٤

.تتأثرموضوعیةاإلجابةبالظروفالتجریبیةو

:أسئلةإعادةالترتیب-

تقیسنواتجالتعلمفیالمستوىالبسیطوھوالمستوىالمعرفي،وتتكونأسئلةإعادةالترتیبمنمجموع
.ةكلماتأوعباراتأوتواریخغیرمرتبةمنطقیاًوالمطلوبمنالطالبترتیبھابشكلمنطقي



مزایاعیوب

.سھلھفیإعدادھاوتصحیحھا-١

.إنالخطأیكونمضاعف-١. التخمینبھاضعیفةلكثرةاالحتماالتنسبة-٢

.مجاالتاستخدامھامحدده-٢

.مكلفةمادیاًفیعملیةالطباعة-٣

:أسئلةاإلجاباتالقصیرة-

یطلقعلیھاأسمأسئلةاإلنتاجالبسیطوتشمألسئلةاإلكمالوأسئلةالتحدیدوأسئلةالمماثلة،وتقیسھ
.الفھمسواءبالتحلیلوالتفسیروالتلخیصذھاألسئلةمستوىالمعرفةوالتذكروكذلكمستوى

مزایاعیوب

.تناسبالمستویاتاألولىمنالمراحاللدراسیة-١

.یمكنأنتغطیجزءاًكبیراًمنالمقرر-٢

.سھلةفیإعدادھاوالتحتاجإلىإجاباتمطولةوبالتالیفھیسھلةفیتصحیحھا-٣

- ١علیھامتحررةمنأثرالتخمینألنالطالبیقومباستدعاءالمعلوماتولیسالتعرف-٤
.تقاسمستویاتدنیامنالتفكیر

.قدیضارالطالبالبطئفیالكتابة-٢



.قدتشجععلىاستظھارالمعلومات-٣

٤-ً .أقألنواعاألسئلةالموضوعیةثباتا

.صعوبةفیتصحیحھاوذلكلصعوبةصیاغةاألسئلةبشكلیجعالإلجابةواحدةفقط-٥

:األسئلةالتفسیریة-

دتكونعلىصورنصیةأوجدوألورسمبیانیأوخرییتألفمنمقدمةأومجموعةمشتركةمنالبیاناتق
طةأوصورثمیلیتلكالمجموعةمنالبیاناتمجموعةمناألسئلةالموضوعیةعلىتلكالبیاناتولكنھا

.منالطالبتأخذصورةاالختیارمنمتعدد

مزایاھاعیوبھا

.تقیسمستویاتالتعلیمالمرتبطةفیالتفسیر-١

-١. تشبعمیولواھتمامالطلبةالفائقین-٢
.إعدادھاوخاصةعندماتكونالبدائلمتجانسةومتساویةفیدرجةتشتتھاتتمثلفیصعوبة

:أسئلةاالختیارمنمتعدد-

تعدمنأھمأنواعاألسئلةالموضوعیةألنھاتشتملعلىمعظموأنواعاألخرىمناألسئلةویمكنأنتقی
.سأھدافاًعقلیةفیمستویاتمتعددة

ھامیةویلیھذویتألفسؤاالالختیارمنمتعددفیأبسطصورةمنمقدمةعبارةعنسؤاألوعبارةاستف
، ھالمقدمةقائمةمنالحلواللمحتملةللمشكلةتسمىالبدائلواحدمنھذھالبدائلھوالحل

:وتأتیأسئلةاالختبارعلىعدةصور

المقدمةفیصورةسؤال-أ

üاإلجابةالوحیدةالصحیحة.

üاإلجابةالوحیدةالخاطئة.



üأفضالإلجابات

.المقدمةفیصورةعبارةناقصة-ب

عیوبأسئلةاالختیارمنمتعددمزایاأسئلةاالختیارمنمتعدد

.یمكنأنتقیسجمیعالمستویاتالعقلیة-١

سھلةفیتصحیحھا-٢

.تغطیجزءاًكبیراًمنالمنھج-٣

.یقلفیھانسبةالتخمین-٤

.توفرللمعلموسیلةجیدةللتشخیصفیمجااللتحصیاللدراسي-٥

.درجةالصدقوالثباتمرتفعة-٦

.تساعدالطالبعلىحاللمشكالت-٧

عیوبھا

.لقیاسالتعبیرالكتابيالتصلح-١

.صعوبةإعدادھا-٢

.تحتاجإلىوقتفیاإلجابةعلیھا-٣

٤-ً .مكلفةمادیا

.الغشفیھاأسھلبالنسبةإلىأسئلةالمقال-٥

.التقیسقدراتالتفكیراالبتكاري-٦

ً :االختباراتالشفویة: ثالثا

شفوھواختبارغیرمكتوبیقدمللمشاركینفیصورةأسئلةلفظیةشفویةویطلبمنھماإلجابةعلیھا
.أیدونكتابة، یاً



-
أماالغرضمناالختباراتالشفویةفیتلخصفیمعرفةقدرةالطالبعلىالتعبیرعننفسھوأیضاًالتعرفع

. لىالنطقالسلیملمخارجالحروف
.وذلكفھیتعدمنأفضاللوسائلفیمجاالللغویاتوالتربیةاإلسالمیة

ممیزاتھاعیوبھا

.تستطیعالتعرفالمباشرعلىقدرةالطلبفیالتعبیرعننفسھ-

.الطالبتغذیةراجعةفوریةیتلقى-

( التعرفعلىبعضخصائصشخصیةالطالبمثل-
)التعبیرعنآرائھ،احتراماآلخرین،تحكمھفیسلوكھفیمواقفمعینة

( تدریبالطالبعلىجوانبالسلوكالمرغوبفیھ-
تأثرالدرجةبذاتیةالمعلم-) الترویوعدماالندفاعفیإصدارالحكم،تقباللرأیالمعارض

كرتھالمسبقةعنالطالببسببظروفھالنفسیةواتجاھاتھوف.

.یتأثرتقدیرالدرجةبالعواماللشخصیةللطالبمثاللخجلوالخوفوضعفاللغة-

-
والیسھالالحتفاظباألسئلةإلعادتھامرةأخرىو.التقیساالختباراتالشفویةجمیعقدراتالطالب

.الجدوىتربویھلھاإذاكانعددالطلبةكبیراً،أضافھإلىعدمتوحیدمستوىاألسئلةبینجمیعالطلبة

:اجبتوافرھاعندصیاغةاألسئلةالشفویةالشروطالو-

üالتسلساللمنطقیأثناءعرضاألسئلة.

üإعطاءالوقتالكافیللطالبللتفكیرفیاإلجابةعناألسئلة.

üعدمالتسرعفیمقاطعةإجاباتالطلبةسواءبغرضالتصحیحأوكنوعمنالتغذیةالراجعة.

üتكرارإعادةالسؤالبصورةأوضحفیحالةعدممشاركةالطلبة.


