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 سعيد بن عيد : وتقديم إعداد باقتباس وتصرف 



قياس تؤدي إىل احلصول على بيانات أداة 

 .كمية لتقييم شيء ما

  تعريف االختبار



عملية منظمة لقياس عينة من سلوك الطالب  هو       

درجة إتقان هذا أو اكتشاف وتقييم ( نتاجات التعلم)

 .السلوك 

  تعريف االختبار
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 املوضوعية

 الصدق

 الثبات

 الشمولية

 التمييز

 الدافعية



 املوضوعية

  بذاتية الطالب اختبار نتيجة تأثر عدم بذلك ويقصد    

  يعطى فال فيه املؤثرة الشخصية بالعوامل أو املصحح

 وأن البد ،بل مؤثر عامل ألي يستحقها ال درجة الطالب

 ثابتة معايري إىل التصحيح أثناء املصحح حيتكم

  يف يستحقه ما الطالب يأخذ حتى وواضحة ودقيقة

 . نقصان أو زيادة دون االمتحان

 
 



 وال لقياسه أعد ما يقيس االختبار أن به يقصد      

  لقياس أعد الذي فاالختبار .عنه خمتلفًا آخر شيئًا يقيس

 أسئلته بني يكون أن جيب ال معينة مادة يف التحصيل

 إىل االختبار فيتحول الذكاء، بقياس متعلقة أسئلة

 إىل االختبار يهدف ال آخر جمال أي أو للذكاء، قياس

   .قياسه

 الصدق 



 
 نفسها للمجموعة نفسها النتائج يعطي الذي هو الثابت االختبار        

 أو تعلم حدوث عدم بشرط نفسها الظروف يف أخرى مرة طبق ما إذا

  يف ترتيبة أو الطالب وضع أن أي االختبار، فرتات بني تدريب

  وثبات .أخرى مرة عليه االختبار تطبيق أعيد إذا يتغري ال جمموعته

 يكون أن البد صداقًا االختبار كان فإن بصدقه، مرتبط االختبار

  بتحديد البدء من البد ولذلك .الصدق على دليل الثبات وليس ثابتًا،

 .االختبار صدق من للتأكد الثبات حندد ثم الصدق

 الثبات



 
 واملهارات اجلوانب مجيع االختبار أسئلة تغطي أن بذلك ونعين        

 االختبار من اهلدف كان فإذا ، الطالب يف تقوميها يراد اليت

  يشمل أن والبد فإنه مثال التوحيد مادة يف الطالب حتصيل تقويم

 وحقائق مفاهيم من التوحيد مادة تدريس جوانب مجيع االختبار

 حتصيل معرفة من يراد ما آخر إىل .... شرعية وأدلة ثابتة وأصول

 . آخر دون جانب على يقتصر فال اجلوانب هذه يف الطالب
 

  الشمولية



 
  بني التمييز على قادرا االختبار يكون أن به ويقصد         

 يف خيتلفون فالطالب ، التحصيل حيث من الطالب

 وآخرون متفوقون وطالب ضعاف طالب فهناك حتصيلهم

 مجيع يف بينهم الفردية الفروق مراعاة من فالبد ، ذلك بني

  بني مميِّزة االختبار أسئلة تكون أن فالبد وعليه ، اجلوانب

 . الطالب هؤالء

 
 

  التمييز



 
 االختبار أسئلة خالل من الطالب يشعر أن وهو      

 يوضع مل وأنه ، عنها لإلجابة اجلهد بذل من البد أنه

 ، عقاب كوسيلة منهم انتقاما أو هلم تعجيزا االختبار

  املسبق االستعداد إىل الطالب معه حيتاج ال سهل أنه أو

  وحيمسهم يدفعهم ما االختبار يثري وأن البد بل له

 . عنه لإلجابة
 

  الدافعية



 أنواع االختبارات التحصيلية
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 اختبارات شفهية 

  واالستفادة الغش جمال انعدام

 .الغري جهد من
  اجلوانب من كثري مالحظة

 ورقة تكشفها ال اليت

  االنفعاالت، مثل اإلجابة،

 والثقة النطق، وسالمة

 .بالنفس
 اجلهد يف تكاليف تتطلب ال

 . املادة أو
  املعلومات يف التعمق ميكن

  أو الطالب لدى املوجودة

 .إجابته خالل من املفحوص،

  على تطرح اليت األسئلة إن

 ممثلة عينة متثل ال الطالب

 .املادة حملتويات
 األسئلة لتباين العدالة عدم

 . طالب لكل املوجهة
  للطالب الكايف الوقت توفر ال 

 .قدراته عن للتعبري
 ال مما مكتوبة غري اإلجابة

 إعادة من الفاحص ميكن

 .التقييم وتصحيح القراءة
  الذاتي التقدير على اعتمادها

 .حبالته والتأثر للمعلم،

 عيوبها مميزاتها



 االختبارات   التحريرية

 موضوعية
 مقالية



 
 املواضيع بني واملقارنة الوصف ويف واخلربات، املعلومات لتلخيص جيدة وسيلة هي1.

 .الواحدة املادة يف املرتبطة
 .عليا عقلية مستويات قياس على قدرتها2.
 صياغتها تتطلب وال وبسرعة، بسهولة أسئلته وضع ميكن االختبارات من النوع هذا3.

 .كبريين خربة أو مهارة
 وتوضيح وشرحها، أفكاره عن كتابة التعبري على الطالب قدرة ملعرفة جيدة وسيلة هي4.

 .املادة يف حصلها اليت املوضوعات من مبوضوع مرتبطة ذهنه يف تدور اليت املعاني
 تبعا أوتصنيفها وتقسيمها املعلومات تنظيم على الطالب مقدرة ملعرفة جيدة وسيلة هي5.

 .واخللق واالبداع االستنتاج على تساعده عالقات من بينها يدركه ملا
 األسئلة يف قياسها الميكن تربوية أهداف املقالية االختبارات تقيس ان ميكن6.

 .املوضوعية
 يكون حيث الدراسة، من العليا املراحل يف الدراسني الختبارات جدا صاحل النوع هذا7.

  من أفاده ما واكتشاف السليم، التفكري على الدارس قدرة قياس األساسي اهلدف

  املادة يف حصله ما كل

  مميزات االختبارات املقالية



 .الدرجة تقدير يف الطالب عن املعلم فكرة تؤثر حيث الذاتية، وتغلب املوضوعية، عن البعد1.

 واخنفاض املادة، حملتوى والتمثيل الشمول عن فيبتعد األسئلة، عدد لقلة نظرًا ، املقررة املادة من حمددة جوانب يغطي2.

 .والثبات الصدق درجيت

  الطالب كان جانبًا االختبار تناول إذا وذلك ، يستحقها ال درجة على الطالب حصول يف كبري احتمال الصدفة تلعب3.

  .االمتحان دخول قبل قراءه قد

 إن للدرجة نفسه املصحح تقدير خيتلف قد كما الذاتية، عامل لتدخل نفسه، للموضوع املصحح درجات اختالف4.

 .آخر وقت يف التصحيح أعاد

 مع الصحيحة اإلجابة تقديم من الطالب ميكن ال مما لألسئلة، الطالب فهم تفاوت إىل يؤدي األسئلة بعض غموض5.

 . املطلوب وضوح لعدم هلا، معرفته

  اللغوية للمهارة نظرًا املضمون، صحة عن النظر بغض املعطاة العالمة كم على يؤثر ومنطها اإلجابة أسلوب تأثري6.

 .الطالب لدى العالية

  يعطي فقد احلالية، الطالب ورقة قبل أوراقهم تصحيح مت الذين الطالب إجابات مبستوى السابقة اإلجابات تأثري7.

 كانت إذا جيدة لورقة ممتازة درجة يعطي وقد ممتازة، إجابات بها السابقة األوراق ألن جيدة إلجابة ضعيفة درجة

 .ضعيفة هلا السابقة اإلجابات

 .باملادة عالقة هلا يكن مل ولو اإلجابة يف الطالب اسرتسال عند خاصة التصحيح يف طويل وقت تستغرق8.

  على التعرف على تساعده اليت املناسبة الراجعة بالتغذية املعلم يزود وال القدرات، من حمدد عدد النوع هذا يقيس9.

  .املنشودة األهداف بلوغ يف حققه الذي التقدم مدى

  عيوب االختبارات املقالية



 
 : املوضوعية ويتم هذا بالطرق التاليةحندد . أ
 .عليه اثنانال خيتلف اجلواب سلفا حتديد .
رأي املصحح كلية من عملية التصحيح وذلك بأن ختصص عالمة واحدة لإلجابة الصحيحة وصفر فإلجابة اخلاطئة، إخراج .

 .، اليت تتيح للمصحح ان يعطي إجزاء من الدرجة(املنزلة بني املنزلتني)وعدم السماح لوجود حالة 
إعطاء تعليمات واضحة حمددة تتعلق بكيفية إجراء االختبار مع وجود عينة أو امثلة يف مقدمة كراسة األسئلة مما يلغي  .

 .الذاتية أو االختالف يف طريقة التطبيق
كان اجلواب حمددا بدقة ومكتوبا فإن عملية اإلجابة ال تتطلب سوى وضع إشارة عليه وال حاجة للكتابة مطلقا مما ملا .

 يلغي أثر العوامل اخلارجية كحسن اخلط والرتتيب وجودة اإلمالء وسالسة األسلوب  
 .كثرة عدد األسئلة مما ميكنها من متثيل خمتلف اجزاء املادة. ب
 .تدرج األسئلة يف االختبار الواحد من السهل إىل الصعب كي تنفس بالون التوتر عند الطالب. ج

انها تتطلب من الطالب التعرف فقط على اإلجابة : تزيل األسئلة املوضوعية خوف الطالب من االختبارات لسببني األول 

الصحيحة وهذا أسهل بكثري من جمرد التذكر أو االستدعاء، ألن األول يتطلب االطالع والفهم بينما يتطلب الثاني الصم أو 

احلفظ غيبا مما يرهق الطالب وجيعل الدراسة نوعا من االشغال الشاقة، أما السبب الثاني فهو إنها نظرا لكثرتها متكنهم 

 .من النجاح
تضفي االختبارات املوضوعية على التعليم جوا من اللعب ال سيما يف الصفوف االبتدائية الدنيا إذ إنها تتطلب رسم خطوط  . د

 .أو وصل كلمات ببعضها البعض
 .تتيح للطالب الذي ال حيسن التعبري عن نفسه فرصة النجاح بينما تعقده االمتحانات املقالية عن ذلك. هـ
  تتصف بثبات عاليني نتيجة للتصحيح املوضوعي وكثرة عدد األسئلة. و

  مميزات االختبارات املوضوعية



 

وقتا ومهارة يف التصميم وهي يف ايدي من جيهل قواعد تصميمها ضارة وغري تتطلب 1.

 .جمدية
 .بالتخمني أو النجاح بطريقة الصدفة كما يف اختبارات الصواب واخلطأتسمح 2.
 .فيها سهلالغش 3.
 .الورقاملوضوعية مكلفة ماديا إذ تتطلب طباعة وكمية أكرب من االختبارات 4.
تشجع على أسلوب معني من االستذكار وهو املذاكرة اجملزأة دون النظر إىل الكلية  5.

 . املتكاملة ملوضوعات الدراسة
ال تعطي املتعلم فرصة ليعرض معلوماته ويبسط رأيه الشخصي بسرد األدلة اليت يدّعم بها 6.

 . رأيه

 والتفكريقد ال تهتم بقياس العمليات العقلية العالية مثل القدرة على التحليل ، 7.

 
 

  عيوب االختبارات املوضوعية    



 . حيدد اهلدف من أسئلة االختبار املوضوعي بدقةأن 1.

 . تصاغ أسئلة االختبار املوضوعي بلغة واضحة ، وبلغة عربية فصـحىأن 2.

يراعى التوازن يف قياس األهداف الرتبوية ،فال يطغى قياس هدف على  أن 3.

 . هدف آخر
ال يكون السؤال منقوال نصا من املقرر املدرسي ، وأن ال حيمل يف أن 4.

 . ثناياه إجابة سؤال آخر
ال حيتمل السؤال أكثر من إجابة واحدة ،وأن ال تتوقف إجابة سؤال أن 5.

  على إجابة آخر فال بد من مراعاة استقاللية األسئلة
 . تكون األسئلة كثرية ومتعددة لتشمل مجيع مفردات املنهجأن 6.
تكون األسئلة متنوعة من حيث سهولتها و درجة صعوبتها حتى ميكن  أن 7.

 حتديد مستوى كل طالب على حدة

 االختبارات املوضوعيةاألسس العامة اليت ينبغي مراعاتها يف أسئلة 



 االختبارات املوضوعيةاألسس العامة اليت ينبغي مراعاتها يف أسئلة 

 . تكون اإلجابات غري الصحيحة معقولة ومقبولة ظاهرياأن 8.

حتتوي خيارات اإلجابة على السؤال إجابة واحدة صحيحة فقط حتى ال أن 9.

 . يزداد تأثري التخمني
تتجنب الفقرات املنفية وخاصة ازدواج النفي ألنها غالبا يساء فهمها ،وإن  أن 01.

 .االنتباه السرتعاءكان والبد من استعمال النفي فضع خطا حتته 
، أو صوابايعترب الفقرة خطأ  إلىأنتتجنب الكلمات اليت تنبه الطالب أن 11.

 الشيء.فقط.أبدا.كل.غالبا.دائما)مثل 

 . تصاغ األسئلة مرتبة من السهل إىل الصعب قدر اإلمكانأن 21.

 . جتمع األسئلة اخلاصة بكل موضوع مع بعضها البعضأن 31.

جتمع األسئلة اليت يف صورة واحدة مع بعضها البعض ، كأسئلة  أن 41.

 . وهكذا...من متعدد االختيار .الصواب واخلطأ 



 أنواع 

 األسئلة املوضوعية

 وشروطها 



   مزاياها

  االختيار من متعدد: أوال
 

ميكن من قياس مجيع األهداف الرتبوية من فهم، وحتليل، وتركيب  1.

 .وتفسري، وتقويم
 .يقضي على التخمني والصدفة2.
 .ميكن الثقة بنتائجها ألنها تقرر درجة الطالب مبوضوعية كاملة3.
 .تدفع الطالب إىل لتفكري بروية قبل حتديد اإلجابة4.
 .أكثر صدقًا وثباتًا5.
تساعد يف تشخيص أخطاء الطالب أو سوء الفهم لديهم من خالل إجاباتهم 6.

 .اخلاطئة
 .تلزم الطالب مبراجعة أكرب قدر من كمية املادة املطلوبة7.
 .  ميكن حتليل نتائجها بسهولة8.



 عيوبها

  االختيار من متعدد: أوال
 

 ترتب عندما خاصة األخرى االختبارات أســـــئلة تشغله مما أكرب الورق على أكرب مساحة تشغل  .1 

 .عموديًا
 .األخرى األنواع من أكثر والكتابة والقراءة اإلعداد يف أطول وقتًا تتطلب .2      
 .عاليتني ومهارة دقة إىل حتتاج األسئلة صياغة .3      
  .طباعة وتكاليف ورق من تتطلبه ما لكثرة مكلفة .4      
 القدرات من عدد قياس ويف واالبتكارية والتعبريية اللغوية القدرات قياس يف استخدامها يتعذر .5     

  .العامة
  خالل من الطلب تقويم على اقتصارها يف املوضوعية االختبارات من األخرى األنواع مع بشرتك .6      

   .الكتابية / اللفظية استجابته
 .اإلجابة أثناء الغش إمكانية يتيح .7      
   .وثباته صدقه على يسرية بدرجــــة ولو يؤثر مما ، الصدفة أو التخمني إىل اللجوء إمكانية يتيح .8      



  االختيار من متعدد: أوال
 

 . مقرتحات لكتابة أسئلة االختيار من متعدد
 .أن يكون السؤال واضحًا وحمددًا ويقيس خمرجات هامة لتعليم. 1
 .أن تتضمن األسئلة مجيع مستويات األهداف املعرفية ما أمكن. 2
 .عدم النقل احلريف من الكتاب. 3
 .جينب صيغ النفي. 4
 .  جتنب استخدام اهلبات املساعدة على اإلجابة. 5
 . كل ما سبق صحيح أو كل ما ذكر خطأ: يفضل عدم استخدام عبارات مثل. 6
 .من الطالب على األقل% 5أن تكون املبهمات من األخطاء الشائعة وجتذب . 7
 .السؤال/ أن تكون البدائل قصرية ومتجانسة ومنسجمة مع املقدمة. 8
 .5ـ3أن تكون البدائل ما بني . 9

 .أن تكون هناك إجابة صحيحة واحدة. 10
 .أن توزع اإلجابات الصحيحة على البدائل بالتساوي عشوائيًا للتغلب على توقع اإلجابة. 11
 .يفضل تساوي عدد البدائل لألسئلة لتيسري التحليل واملقارنة. 12



   مزاياها

  خطأ/ صح : ثانيا

  
 يراد ما قياس يف بالشمول يتصف جيعله مما املادة من كبري قدر تغطية .1

 .قياسه
 .واجلهد الوقت يوفر مما والتصحيح اإلعداد سهولة .2
 .السن صغار مع يتناسب وهو التعليمية املراحل مجيع يف استخدامه إمكانية .3
 .التصحيح مبفتاح تصحيحها ميكن حمددة فإجاباته املصحح، ذاتية من خلوه .4



 عيوبها

  خطأ/ صح : ثانيا

 األهداف قياس وعدم ،املبادىء و باحلقائق الطالب إملام مدى وهو الرتبية أهداف من واحد هدف قياس1.

 .والتحليل كالرتكيب األخرى
 فيصبح بينهم، متيز فال عنها، الطالب معظم جييب النوع هذا من %30 أن التجارب أثبتت .السهولة2.

 .األستاذ قبل من إعدادها حيسن مل إن وهذا ممتازًا، واجليد جيدًا الضعيف
 .استخدامها عدم من البد ولذا الطالب، فيحفظها الكتاب مجل من األسئلة ألن .احلفظ تشجيع3.
 .والصدفة التخمني الحتمال ثباتًا األنواع أقل األسئلة من النوع هذا .الثبات اخنفاض4.
 ذلك على التغلب وميكن ،%50 بنسبة صحيحة إجابة على احلصول فاحتمال .والصدفة بالتخمني النجاح5.

 (130غامن،ص ) .الصحيح التاريخ أو الكلمة كتابة أو اخلطأ، تصحيح بطلب
 .الغري من واالستفادة الغش سهولة6.
 الطالب يعرف مل إذا خاصة الصحيحة، غري العبارات من الكبري للعدد نظرًا خاطئ تعلم حدوث احتمال7.

    صح غري أنها



  خطأ/ صح : ثانيا

 .مقرتحات هامة إلعداد أسئلة الصواب واخلطأ 
 .أن تكون العبارات واضحة وبسيطة وقصرية وليست حرفية من الكتاب. 1
 .أن تكون العبارات صحيحة أو خاطئة دون التباس، وتشتمل على هدف واحد. 2
 .أن ختلط العبارات عشوائيًا ، وتكون مناصفة بني الصواب واخلطأ. 3
 .أن تكون العبارات متساوية يف الطول ما أمكن. 4
 .أن تكون صياغة العبارات مثبتة، وتتضمن معلومات هامة. 5
 .أن ال تتضمن العبارات أوامر أو مجل جدلية أو موضع خالف على صحتها. 6
 أن ال تتضمن األسئلة عبارات تعجيزية. 7
 .أن  ال تتضمن األسئلة عبارات تلمح باإلجابة أو تساعد على ذلك. 8
 .يفضل أن يطلب تصحيح اخلطأ للتغلب على التخمني والصدفة. 9

أن تكون هناك أسئلة فئة أ وأسئلة  فئة ب للتغلب على الغش، حبيث يكون صف لديه . 10

النوع أ والصف اجملاور النوع ب، مع إمكانية أن تكون األسئلة نفسها ، ولكن خيتلف 

 . أنها خمتلفةللطالب ترتبيها ليظهر 



 .(املطابقةوهو ما يسمى أحيانا بالربط أو املزاوجة أو ) اختبار املقابلة : ثالثا

 .ميكن إعداده بسهولة وبسرعة، وهو اقتصادي يف احليز الذي يشغله، ويوفر الورق1.

تتدنى فيه فرص التخمني مقارنة باألنواع األخرى ، وخاصة عندما تكون املقدمات خمتارة حبيث 2.

 .تبدو مناسبة لكل املقدمات
 .ميكن تقدير الدرجات مبوضوعية كاملة، وهو يلتقي يف هذه امليزة مع اختبار االختيار من متعدد3.
 .عند استخدام الرسوم أو الصورللصغار ، خاصة يعترب من االختبارات املناسبة 4.
 .االستجابات اللفظية بالصور واخلرائط والرسوم البيانية. عامود. قائمةميكن التنويع فتستبدل 5.
توفري اجلهد على املعلم الستخدامه قائمة من املشكالت تقابلها قائمة من االستجابات، يف حني لو  6.

 .  كان السؤال من نوع االختيار من متعدد لتطلب األمر إعداد قوائم من البدائل لكل مشكلة
توفري اجلهد على املفحوص ، فبداًل من قراءة عدد من البدائل لكل سؤال فإنه يقرأ عددًا من 7.

 .احللول ليجيب عن عدد من األسئلة

   مزاياها



 .(املطابقةوهو ما يسمى أحيانا بالربط أو املزاوجة أو ) اختبار املقابلة : ثالثا

 عيوبها

ال يتسنى وقد  هذا النوع وجود عدد كاٍف من العالقات املتناظرة  املرتابطة يتطلب 1.

 .استخدامهذلك دائمًا، األمر الذي حيد من 

، أي والتقويم عن قيـاس بعـض القدرات العـقلية العـليا كالـربهنة  والتمييز قصوره 2.

 .عدم صالحيته لقياس عمليات التعلم املركبة
  . وآخرحمدودة ألنها تنحصر يف املطابقة وبيان العالقة بني عنصر فائدتها 3.



 .(املطابقةوهو ما يسمى أحيانا بالربط أو املزاوجة أو ) اختبار املقابلة : ثالثا

 .املطابقة/ الربط/ مقرتحات لكتابة أسئلة املزاوجة

مؤلفات  أو حاالت  دول ، أو انتماء قائمة املثريات واالستجابات ملوضوع واحد، كأن يكون عن عواصم . 1

 .التعلماملادة، أو نظريات 

جتانس كل من املثريات واالستجابات يف القائمتني، كأن تكون القائمة األوىل أمساء دول والثانية أمساء . 2

العواصم، أو تكون املثريات يف القائمة األوىل كلها أمساء أعالم ، واالستجابات يف القائمة الثانية كلها 

 .عناوين كتب، أو مفاهيم تربوية
أن يكون عدد املثريات يف القائمة األوىل أقل من عدد االستجابات يف القائمة الثانية، وذلك ألن التساوي . 3

 .  الوحيدة املتبقية يف القائمة الثانيةاملستجابة يبنهما يتيح للطالب أن خيتار للمثري األخري يف القائمة األوىل 
 .خلو املثري من أية إشارات أو دالالت لغوية ميكن أن تساعد الطالب على اإلجابة. 4
وضوح التعليمات اخلاصة بأداء االختبار، ويفضل وجود مثال توضيحي لطريقة اإلجابة ليسرتشد به الطالب . 5

 .عند اإلجابة
إحاطة الطالب علمًا بأن االستجابات يف القائمة الثانية ميكن استخدامها أكثر من مرة أم تستخدم مرة  . 6

 .واحدة فقط ليأخذ ذلك يف احلسبان عند اإلجابة
ترتيب االستجابات يف القائمة الثانية ترتيبًا منطقيًا، مع مراعاة عدم وقوع أي استجابة أمام املثري املناسب هلا . 7

 .  يف القائمة األوىل

 



 اكمل الفراغات : رابعا

  وقت من الكثري يوفر كما وتصحيحه، إعداده وسرعة سهولة .1

 .وجهده املعلم
 من الكثري قياس على يساعد مما املادة من كبرية كمية تغطية .2

 .السلوك جوانب
 املفاهيم، وربط ، االستنتاج على الطالب قدرة لقياس مالءمته .3

  وحنو واألعالم والتواريخ واملصطلحات احلقائق وحفظ والتفسري،

   .ذلك

 مزاياها



 اكمل الفراغات : رابعا

 عيوبها
  اختالفًا اإلجابات فيها ختتلف ذاتية أسئلة إىل تتحول أن ميكن األسئلة أن .1 

  السؤال حيدد مل إذا وخاصة التصحيح، إىل الذاتية تسرب إىل يفضي عظيما

 .....اليمن عاصمة :ذلك مثال دقيقًا حتديدًا
  اخل... قدمية أو كبرية، أو مجيلة، بـ الطالب جييب قد

  املستويات من أكثر التحصيل من الدنيا املستويات لقياس مالئمة أكثر .2     

 أحيانًا البعض عليه ويطلق والعلوم، الرياضيات يف املسائل حالة يف إال العليا،

  من النوع هذا يفيد ولذا املكتوبة، اإلجابات أسئلة أو احملددة املقالة أسئلة

  حيث والرياضيات، العلوم مواد ويف االبتدائية، املرحلة سنوات يف األسئلة

 .احلسابية العمليات إجراء اإلجابة تستدعي
  .التفصيلية احلقائق على والرتكيز احلفظ على تشجيعه .3    



تشتمل االختبارات  بأن 

 األسئلةعلى النوعني من 

  األسئلة املقالية *  

 .األسئلة املوضوعية*  

 

كيف 

ميكن 

التغلب على 

العيوب يف 

االختبارات  

املقالية 

 واملوضوعية؟  



12% 

20% 

35% 

80% 

 أسئلة موضوعية

أسئلة موضوعية ومقالية 

 بدون جدول املواصفات
 أسئلة مقالية

أسئلة موضوعية ومقالية 

 وفق جدول املواصفات

 اختبار سخيف

 اختبار سهل

 اختبار جيد

 اختبار غري جيد

 النسبة املئوية يف الرسم البياني متثل الوقت الذي انهى  فيه الطالب لالختبار 



 جدول املواصفات



 ما هو جدول املواصفات

 ويربط ، االختبار حمتوى حيدد تفصيلي خمطط      

 ، السلوكية التعليمية باألهداف الدراسية املادة حمتوى

 الدراسية املادة موضوعات من لكل النسيب الوزن ويبني

  املختلفة مستوياتها يف السلوكية املعرفية واألهداف



 ما هي فوائد جدول املواصفات

 .موضوع كل لتدريس املبذولة اجلهود حجم مع متوازن اختبار بناء يف املساعدة .1

  موضوع كل فإن وبالتالي الدراسية، املادة من جزء لكل احلقيقي الوزن إعطاء .2

 .النسبية أهميته حسب األسئلة من يستحقه ما يأخذ      

 .لالختبار متكافئة صور تكوين يف املعلم مساعدة .3

  أثناء وقته تنظيم يف يساعده مما االختبار، بعدالة كبرية ثقة الطالب إكساب .4

 باتزان املوضوعات على وتوزيعه االستذكار     



 كيف ميكن بناء جدول املواصفات

واآلخر أفقي وميثل األهداف التعليمية  . أحدهما رأسي وميثل موضوعات املادة الدراسية: يتكون جدول املواصفات من بعدين 

وتشمل حقول اجلدول على أوزان االهمية النسبية لكل من املوضوعات واألهداف ، وعدد اسئلة  . السلوكية حسب تصنيف بلوم

 .اىل الدرجة املستحقة لكل سؤال من االسئلةباإلضافة كل موضوع تبعا لكل مستوى من مستويات االهداف ، 

 املوضوعات
 االسئلة

 والدرجات

 املوضوع

(1) 

 االسئلة

 الدرجة

 املوضوع

(2) 

 االسئلة

 الدرجة

000000 
 االسئلة

 الدرجة

 جمموع االسئلة

 جمموع الدرجات

 االوزان النسبية

جمموع  االهداف السلوكية

 االسئلة

جمموع 

 الدرجات

االوزان 

النسبية  

 ............ التحليل التطبيق الفهم التذكر للموضوعات



 االوزان النسبية

 جمموع الدرجات

 جمموع االسئلة

 الدرجة

 الرباكني

 (حصتان 2)

 االسئلة

 الدرجة

 الصخور

 (حصص 6)

 االسئلة

 الدرجة

 املعادن

 (حصص4)

 االسئلة

 املوضوعات
 االسئلة

 التذكر والدرجات

 هدف20

 الفهم

 هدف15

 التطبيق

 أهداف 10

 التحليل

 اهداف 5
............ 

 االهداف السلوكية
جمموع 

 االسئلة

جمموع 

 الدرجات

االوزان 

النسبية  

 للموضوعات

17% 

50% 

33% 

حتديد موضوعات املادة  . 1

الدراسية وعدد احلصص 

 لكل موضوع
حتديد الوزن النسيب  . 2

 ملوضوعات املادة الدراسية

 عدد احلصص الالزمة لتدريس املوضوع

 عدد احلصص الالزمة لتدريس املادة
X 100 

4   

12 
X 100 



 االوزان النسبية

 جمموع الدرجات

 جمموع االسئلة

 الدرجة

 الرباكني

 (حصتان 2)

 االسئلة

 الدرجة

 الصخور

 (حصص 6)

 االسئلة

 الدرجة

 املعادن

 (حصص4)

 االسئلة

 املوضوعات
 االسئلة

 التذكر والدرجات

 هدف20

 الفهم

 هدف15

 التطبيق

 أهداف 10

 التحليل

 اهداف 5
............ 

 االهداف السلوكية
جمموع 

 االسئلة

جمموع 

 الدرجات

االوزان 

النسبية  

 للموضوعات

40% 30% 20% 10% 0% 100% 

17% 

50% 

حتديد مستويات االهداف السلوكية املراد قياس مدى حتققها . 3 33%

 وعدد االهداف يف كل مستوى

 يف مستوياتها املختلفة لالهدافحتديد الوزن النسيب . 4

 عدد األهداف يف ذلك املستوى

 جمموع أهداف املادة كاملة
X 100 

20   

50 
X 100 



 االوزان النسبية

 جمموع الدرجات

 جمموع االسئلة

 الدرجة

 الرباكني

 (حصتان 2)

 االسئلة

 الدرجة

 الصخور

 (حصص 6)

 االسئلة

 الدرجة

 املعادن

 (حصص4)

 االسئلة

 املوضوعات
 االسئلة

 التذكر والدرجات

 هدف20

 الفهم

 هدف15

 التطبيق

 أهداف 10

 التحليل

 اهداف 5
............ 

 االهداف السلوكية
جمموع 

 االسئلة

جمموع 

 الدرجات

االوزان 

النسبية  

 للموضوعات

40% 30% 20% 10% 0% 100% 

30 

20 

17% 

50% 

33% 

االختبار لألسئلة حتديد العدد الكلي . 5

يف ضوء الزمن املتاح ونوع االسئلة وقدرات 

 الطالب النمائية

حتديد الدرجة . 6

 النهائية لالختبار



 االوزان النسبية

 جمموع الدرجات

 جمموع االسئلة

 الدرجة

 الرباكني

 (حصتان 2)

 االسئلة

 الدرجة

 الصخور

 (حصص 6)

 االسئلة

 الدرجة

 املعادن

 (حصص4)

 االسئلة

 املوضوعات
 االسئلة

 التذكر والدرجات

 هدف20

 الفهم

 هدف15

 التطبيق

 أهداف 10

 التحليل

 اهداف 5
............ 

 االهداف السلوكية
جمموع 

 االسئلة

جمموع 

 الدرجات

االوزان 

النسبية  

 للموضوعات

40% 30% 20% 10% 0% 100% 

30 

8 6 4 2 00 20 

1.36 1.02 0.68 0.34 00 

3.4 17% 

4 3 2 1 00 
10 50% 

2.64 1.98 1.32 0.66 00 
6.6 33% 

حتديد عدد االسئلة يف كل موضوع  . 7

 لكل مستوى من مستويات االهداف

 الوزن النسيب الهداف املستوى xالوزن النسيب ألهمية املوضوع    xالعدد الكلي لالسئلة

20x   0.33 x 0.40  =2.64 



 االوزان النسبية

 جمموع الدرجات

 جمموع االسئلة

 الدرجة

 الرباكني

 (حصتان 2)

 االسئلة

 الدرجة

 الصخور

 (حصص 6)

 االسئلة

 الدرجة

 املعادن

 (حصص4)

 االسئلة

 املوضوعات
 االسئلة

 التذكر والدرجات

 هدف20

 الفهم

 هدف15

 التطبيق

 أهداف 10

 التحليل

 اهداف 5
............ 

 االهداف السلوكية
جمموع 

 االسئلة

جمموع 

 الدرجات

االوزان 

النسبية  

 للموضوعات

40% 30% 20% 10% 0% 100% 

12 9 6 3 00 30 

8 6 4 2 00 20 

2.04 1.53 1.02 0.51 00 

1.36 1.02 0.68 0.34 00 

3.4 5.1 17% 

6 4.5 3 1.5 00 

4 3 2 1 00 
10 15 50% 

3.96 2.97 1.98 0.99 00 

2.64 1.98 1.32 0.66 00 
6.6 9.9 33% 

حتديد درجات االسئلة يف كل موضوع  . 8

 لكل مستوى من مستويات االهداف

 الوزن النسيب الهداف املستوى xالوزن النسيب ألهمية املوضوع    xالدرجة النهائية لالختبار

30x   0.33 x 0.40  =3.96 



 شكًرا لكم


