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 خلوة لزهراألستاذ 
 2/ جامعة سطيفكلية العلوم اإلنسانية واالجتماعية



 مقدمة 

توجيـ  عنايـة المدرسـين بيهميـة الت ـوين اـي مجـاري التـدريه ولنشـطت  المختل ـة إلى  هذه المداخلةتهدف 
بصـ ة عامــةا والت ــوين اــي التقــويم بصــ ة خاصــة ا علـى اعتبــار ان التقــويم يشــ م احــد اهــم العناصــر الم ونــة 

 l’actionل عـــــــم التقـــــــويمي الألهـــــــداف و المحتويـــــــاي والطـــــــر  والوســـــــائم   ا باإلضـــــــااةللعمليـــــــة الت وينيـــــــة 
évaluative  التحليـم التقـويمي بحيث ان اسـتراتيجياي ا وبعد نهايتها لثناءهايراا  عملية الت وين قبم بدايتها

L’analyse évaluative    توجي  البحث و منظوماي التعليمية و الت وينية الاي بناء تسهم باختالف ادواتها
ـــاي  ومخرجـــاي التنحـــو  العلمـــي  ـــالململ التقـــويمي الحـــالي لألســـتاذ الجـــامعي بيان ـــا ب و قـــويم التـــي تنبـــب احيان

او يعتبر  م هذا مبشر من المبشراي التـي تقـاه بهـا  الوضعياي التقويميةمستوياي تم ن  من مهاراي إدارة 
 .الت وينية اعالية العملية 

  من خطورة إصدار األح ام اي يستمد قيمتوضوع األسئلة الص ية  مو  ارختبارايبناء إن تناوم التقويم و 
با علـى آرف لو الت ويني ألن آثار القراراي المعتمدة على هذه األح ـام تـنع ه إيجابـا لو سـلالميدان التربوي و 
تنبثـ  مـن قيمـة  الـدورة الت وينيـة ن األهمية التي نوليها لهذه ما ل إن لم نقم المجتمع   م. اماليين المتعلمين

قاعـدة مـن  الجامعـة الجزائريـةالت ـوين اـي  ون لنها ستوار للقائمين على البحـث و  مجتمعة المطروحةمحاورها 
بنــاء اإلصــالو و اء هللا اــي التخطــيط الســليم لمقاربــاي الت ــوين و المعلومــاي ســوف تســاعد اــي المســتقبم إن شــ

 .لثناءهاتصور لنشطة التدريب قبم الخدمة و و 

المقصلة التي تقرر مصيرهم األ ـاديمي لت  ير اإلبداعي لدى المتعلمين و ما  ان السبام الص ي لساه الو 
 ارختبـارايء على األدب النظري ل لسـ ة تصـميم ن الدراسة الحالية جاءي إللقاء الضو اإا المستقبليةو مهنتهم 

باإلضــااة  تخصصــاتها بــاختالف جامعاتنــاالتحليليــة و ال شــف عمــا يعيــ  اإلعــداد المثــالي لألســئلة الجيــدة اــي 
   ونين.لتحديد مستوى الم  وينيةاي العملية الت ارختبارايإلى لهمية 

 على معراة:ومن خالم هذه الوحدة التدريبية سي ون المت ون قادرا  

 المنطلقاي النظرية لل عم التقويمي. -1

 .وارختبارالتمييز بين التقويم والقياه  -2

 .ارختباراياهم   اياي بناء  -3
 االختبارات كتابية للطلبة وعينة من استجابات حليل وصفي عام لعينة منت

ة ان اقــدم تقييمــا تحليليــا اود اــي البدايــ االــتعلم مــن خــالم وضــعياي اشــ الية وحــاري عمليــةلمــام قيمــة  
 التقويم الجامعي من جهةا وتحليم عينـة مـن  الطالب حوم تقييمهم لعمليةاستجاباي بعض  لعينة من ووص يا

   يلي: من جهة لخرىا اقد قدمي تلك البياناي ما مختل ة خصصاي جامعيةاي تارختباراي 

 عينة الطلبة إلى: استجابات تشير * 
 ندره. لننا نمتحن بعيدا عما -



 صعب.  ارمتحانلن  -

 .متحيزلن المنقط  -

 يصحل اي غياب إجابة نموذجية. -

 يستند لمعاييره الذاتية ر إلى المعايير الموضوعية لإلجابة. -

 ير ز على الح ظ مهمال المستوياي المعراية العليا. -

 ر يقبم ابداء الرلي اي اإلجابة. -

 ل......الخيرهب الطلبة اذا طلبوا اعادة التصحي -
 إلى: االختباراتتشير عينة * 

 لنها ر تنطل  من لهداف. -

 ر تعبر بوضوو عن المحتوياي المقدمة. -

 ر تتواار على معيار األهمية النسبية. -

 تر ز على المستوياي الدنيا من المجام العقلي.   -

 تهمم الجانب الوجداني.     -

 ت تقد لوضوو التعليماي.     -

 ام سلو ية عامة.تحتوي على لاع -

تتوارث نظام ارختبـاراي  و الت وينية واقع ارمتحاناي يقوم: إن  ر زالي النظم التعليميةاالمتيمم ل عموماو     
التقليدية المعتمدة على الورقة والقلما وتضع لها حيزًا مهمًا اي نهاية  ـم اصـم دراسـيا وتعتمـد علـى مح اتهـا 

بما يستطيع الطالب القيام ب  من خـالم  المقوملن يهتم  وجب لذلكا اي تقييم مدى جودة المخرجاي التعليمية
 .األداء ال عليا بدر من التر يز على ما باستطاعتهم ح ظ  وتذ ره

 المنطلقات النظرية للموضوع:

 لهدااهاتحقي   إلىوالقائد الذي يسير بها  والت وينية للعملية التعليمية األساسيةال فء الر يزة  ستاذيعد األ
المشــار ة اــي العمليــة  إلــى المــتعلملمنشــودة اهــو الشــخو المنــوط بــ  تصــميم المواقــف التعليميــة التــي تــداع ا

رشـــاد مـــن : اإلم انـــايامهمـــا  انـــي جـــودة المنـــاه  وواـــرة  االتعليميـــة التعلميـــة  تـــب ووســـائم تعليميـــة ولبنيـــة وا 
ادتــ  التعليميــة ومــن مهــاراي م ن مــن اــال يم ــن تحقيــ  لهــداف التربيــة إر بــالمعلم النــاجل المــتم اوتوجيــ  الــخ

لن نجــاو المــداره واشــلها اــي تحقيــ  لهــدااها اإنمــا يرجــع بالدرجــة تدريســهااواي هــذا المجــام يــرى  جــودن ه 
 يتواار لديهم من مهاراي. األولى إلى معلميها وما 



اء  ــان ذلــك يحظــى باهتمــام  بيــر اــي ايونــة األخيــرة ســو  هيئــة التــدريهلــذلك اقــد لصــبل ارهتمــام بإعــداد 
ــا لم محليــاا مــن حيــث مســبوليات ابرام  إعــداده وتدريبــ  وتقويمــ   ســواء تعلــ  األمــر ببــرام  إعــداده قبــم عالمي

والخاصــة والتــي تتناســب مــع  الخدمــة واــي لثنائهــا ألن غايــة هــذه األخيــرة هــي إ ســاب المعلــم ال نايــاي العامــة
جوانـــب الحيـــاة العامـــة.ابرام  التـــدريب اـــي لثنـــاء  الت يـــراي التـــي لارزتهـــا مزجـــاي المعراـــة اإلنســـانية اـــي شـــتى

ممارســة المهنــة لو مــا يصــطلل عليهــا اــي األدب التربــوي بتــدريب المعلمــين لثنــاء الخدمــة والتــي تعبــر عــن  ــم 
اي التدريبيـــة للمعلمـــين بنـــاء علـــى األهـــداف المخططـــة. ثـــم ينتقـــم إلـــى جـــارحتيا األنشـــطة التـــي تبـــدل بتصـــنيف

ة الملبيــة لتلــك ارحتياجــاي والتــي تحقــ  النمــو المهنــي وتســعى إلــى تحســين   ــاءتهم تصــميم البــرام  التدريبيــ
يـــة بحيـــث تـــتالءم مـــع متطلبـــاي العصـــر. وهـــذا مـــا ل دتـــ  الهيئـــة القوميـــة للتـــدريه ومســـتقبم لمري ـــا اـــي التدريب

لمعلــم وتــدريب تقريرهــا الــذي قــدم نقــدا رذعــا للعديــد مــن الممارســاي الســلبية اــي مجــام التعلــيما ولهمهــا إعــداد ا
 . 112و1991ا االمعلمين األ  اء لبو زيد

يعــدت تطــوير األســتاذ الجــامعي لساســا ونــواة تقــدم وت ييــر ومــن دونــ  قــد ر تــنجل العوامــم األخــرى اــي  إذ  
دخــام  ــمت مــا يتوااــ  مــن إضــاااي  القــرار دراســةتحقيــ  لهــدااها اينب ــي علــى جميــع المســبولين مــن صــنتاع  وا 

بينهــا اــي ضــوء تصــور اتجاهــاي تحــدتد واقــع األســتاذ  وارختيــار مــنوضــاع والمــبثراي لدعمــ  والبحــث عــن األ
ــ  بشــ م عــام. ولهــذا انشــ لي معظــم دوم العــالم  ومســتقبل  بشــ م خــاو والتعلــيم العــالي الــذي نعمــم مــن لجل

 للمعراــةبإيجــاد لنظمــة وقــوانين ل ثــر تطــورا بهــدف دعــم وتــواير اإلم انــاي الالزمــة للتعامــم مــع التوســع ال بيــر 
تطـورهم المتواصـم  عند اتخاذ القراراي الالزمة بشين األساتذة وجعلهـم يعيشـون حيـاة مسـتقرة ممـا يـنع ه علـى

يت اعم اي غراة الصف وبيئـة التـدريه  نظامااـإن هـذه هـذا  األستاذ الجامعيولما  ان .اي مجام تخصصهم
اعلـة بـين سـلوك المـدره ولسـاليب  ولنشـطت  األخير يعبر عن منظومة مت املة من اإلجـراءاي المتناغمـة والمت 

سعيا إلى تحقي  األهداف واألنشـطة المخططـة لهـا  مـا يـبدي إلـى نمـو الجانـب المعراـي والمهـاري وارن عـالي 
حديــد األهــداف. التمهيــد ت:  مهــاراي التدريســيةالومــن لهــم  ا 1 نبيلــة ز ــي إبــراهيم و ل ـم مــن المعلــم والمــتعلم

اهذا األخير الذي يعـد نظامـا ارعيـا اعـار األسئلة  توجي و  التقويما التعزيزا هالتدري  طرائ ا استخدام والتهيئة
ملمــا بم اهيمــ  ولسســ  و  اياتــ ا إذ ر تخلــو ليــة  ســتاذ نظــام شــامم. بحيــث ربــد لن ي ــون األ  هضــمن التــدري

احة مبــالتقويم  لبــو ســ مــن ال  ايــاي الخاصــة تعليميــةقائمـة مــن قــوائم ال  ايــاي المطلوبــة للمعلــم اــي لي مرحلـة 
تعبـر عـن نقـو  التي ارحتياجايهذا ما ل دت  بعض الدراساي على حيث تضمني قائمة ا   101_91 و

اي مجام المادة الدراسية ولساليب التدريب والتقويم. الحديث عن األخير هو اـي ضـمن  إشـارة .  لهااي امتال 
وبحيـــث تشـــير بعـــض الدراســـاي إلـــى تـــدني   ـــاءاي  ارختبـــاراياألســـئلة وبنـــاء  إســـتراتيجيةتشـــير اـــي عمقهـــا 

دارة الســـبام  ارختبــارايالمعلمــين المتعلقــة بــالتقويم وتــدني ممارســتهم لهــا ولنهـــم يواجهــون صــعوبة اــي بنــاء  وا 
لنـ  ينب ــي علـى المعلـم لن يبـذم جهـدا مقصـودا للتــدريب  .113او1916الصـ ي.ويذ ر  جـابر عبـد الحميـدا
 ــز انتباهــ  علــى اعتبــار لن هنــاك ارتبــاط تــام بــين مســتوياي الت  يــر التــي علــى وضــع األســئلة وينب ــي لن ير 

تظهــر اــي إجابــاي الطالــب وبــين لنــواع األســئلة التــي يصــوغهاا اــإذا  ــان المعلــم ير ــز اــي لســئلت  علــى تــذ ر 
ذا  ـان المعلمـون بصـ ة عامـة اـي شـتى مراحـم  الحقائ  امن غير المتوقـع لن ي  ـر الطالـب ت  يـرا ابت اريـا. وا 

لن  ل ثر حاجة عن غيرهم  ون  ألستاذ الجامعياابحاجة إلى التدريب واإلعداد قبم واي لثناء الخدمة  التعليم



والتعليم الجــامعي ميــدان مــن ميــادين الجــودةا اإســتراتيجيةقيمــة السـبام و اإلمتحــان والبحــوث و األنشــطة تحتــم 
وصـًا ولن م ـرزاي الجامعـاي ر بـدت لن تت ـ  إن لم يدرك األستاذ الجامعي ذلكا اإن  سيصبل قليم الن ـعا خص

ويــذ ر هنــا لن المدرســتين الســلو ية والمعرايــة لعطتــا  ااتجويــد الت ــوين مــن تجويــد التقــويم  مــع ســو  العمــما
مــثالي للمــتعلم تالعــالم األمري ــي الســلو ي ن ســ  ل ــد لهميــة األســئلة   ينرلن ســ  اهتمامــا واضــحا لألســئلة حتــى

 ما لن  بار المعرايين من مثـم برونـر و بيـاجي  امتسلسلة  ان ذلك مبديا لتعلم قويولنها  لما  اني منظمة 
ـــذ ـــة اـــي اســـتثارة التالمي ـــم ل ـــدوا إســـهام األســـئلة الهادا ـــدة  قطـــامي  و الطـــالب و اوزي للوصـــوم لألا ـــار الجدي

لت يـف ومع وجود سرعة اي ا الت ويني اي الجامعة الجزائرية يالحظ  االمتتبع للواقع 91-90او و1919
هــو لن معظــم  لن المالحــظ  مــا.التعليميــةمــع المســتجداي دون لخــذ اــي ارعتبــار للمت يــراي الرئيســية للعمليــة 

 اتــتم بشــ م غيــر مقيــد وبطــر  روتينيــة  مــوزة المنــاعياألســاتذة الجــامعيون  العمليــاي التقويميــة التــي يمارســها
 تها و خصائصـــها األدائيـــة للتحليـــم   باإلضـــااة إلـــى لن هـــذه العمليـــاي لـــم تخضـــع اـــي الســـ61و  ا2002

– formation- -en  ين المعلمـــين اـــيوت ـــو  تـــدريب تناولـــيوالتقـــويم بمبـــرر غيـــاب دراســـاي محليـــة  
évaluationات  سواء اي خطواتـ  لو اـي مـا يترتـب عـن آثـار اـي اهـم التعليمـاي.واي هـذا الجامعي ذ التقويما
 combien la solution d’une questions ََ ج ج روسـو اـي إحـدى صـ حاي  تابـ   إميـمالصـدد يقـوم 

difficiles déponds quelque fois de la façons de la poses  لو مـن خـالم مبشـراي السـهولة
والصـــــــــعوبة ودرجـــــــــاي الثبـــــــــاي بـــــــــين ال احصـــــــــين هـــــــــذا بالضـــــــــبط مـــــــــا لشـــــــــارت  واهتمـــــــــي بـــــــــ  المقاربـــــــــاي 

لقـرن العشـرين مـع  ـم مـن هنـري بيـرون اي العقود األولـى مـن ا  docimological approchالدوسيمولوجية
Henri Piéron وبييـــر بوايـــيpierre Bovet    ونوازيـــ noizet  عبـــد الحـــ  منصـــف  و  ارنيـــ 

االدوســـيمولوجيا تعنــــى بالدراســــة المنظمــــة ألســــاليب التنقــــيط و معراــــة المت يــــراي ال رديــــة  . 121.وا2002
ة اإلنجــاز و المعــايير و ســاللم التنقــيط وتقنــين الداخليــة والمت يــراي بــين األاــراد المصــححين مــن منظــور ســرع

لـــى لن نقـــد طـــر  التنقـــيط و التصـــحيل وتشـــخيو إباإلضـــااة   23وا1999ا محمـــد الصـــابر  ارمتحانـــاي
 les types الحقيقيـــةبالبيانـــاي اإلحصـــائية و مجـــاري التضـــارب ال جـــواي الموجـــودة بـــين ال احصـــين 

d’erreurs entre les correcteurs 

  .اإلخباريةتعامم مع الوضعية م عوامم وجود تلك الث راي اي المن ثم تحلي

لصبحي  م هموم طالب الجامعة هو المرور اي ارمتحانا وعدد  بير منهم يـرون لنـ  حتـى اـي  بحيث
الدرجة ال عليةابسـبب معـايير غيـر عادلـة اـي التقيـيم  على حالة ايداء الحسن اي اإلمتحان اإنهم ر يحصلون

 امة لسلوب التصحيل ا لو صعوبة السبام...الخ. وبح م صر 

اــي مجــاري التقــويم عمومــا و م اهيمــ   يــوميتعبــر عــن صــعوباي األداء الالتطبيقيــة و  النظريــة ال جواياــ
 . لخرىذاتها من جهة  ارختبارايوخطوات  من جهةا واي تن يذ و تقويم 

 

 

 



 تحديد المفاهيم و الكلمات المفتاحية:

التطــر  الــى   دون اغ ــام  المداخلــةلــى تحديــد الم ــاهيم الرئيســية التــي تضــمنتها ســيحتوي هــذا العنصــر ع
 ويم ن حصر الم اهيم اي : يةقالم اهيم التي تتقاطع مع العنوان اي تناورت  ارمبري

 –بناء ارختباراي  -اإلختبار – -ادوسيمولوجيال- 

 :/مفهوم التقويم9

م الشــيء لي عدلــ  وصــحح  اوي والتقــويم ل ــة: عنــي اإلصــالو بعــد التشــخيو يقــوم الرســوم صــلى هللا قــوت
م المتـاع لي جعـم لـ  قيمـة وثمـنا اـالتقويم  م لسـان   لي لصـلل اعوجاجـ  ا وقـول علي  وسلم : رحـم هللا امـرق قـول
هنــا التثمــين وبــذلك امعنــى التقــويم اــي الل ــة يــدور حــوم لمــرين: األوم: بيــان قيمــة الشــيء وتعديلــ ا والثــاني : 

 اي . تصحيل الخطي

  لن  لمـة تقيـيم 1999ويري اباد لبو حطب و آخرون   –وهي تترجم بالتقويم  évaluation لمة  تشير
 مـا يشــير الــى   ار تتجـاوز معنــي تحديـد القيمــةا بينمــا  لمـة تقــويم تتجـاوزه إلــي التعــديم و التحسـين والتطــوير

ألغراضــهاا والعمــم ا و مــدى تحقيقهـا العمليـة التــي يـتم بهــا إصـدار ح ــم علـى مــدى وصـوم العمليــة ألهـدااها 
 على  شف نواحي النقو اي العملية اثناء سيرها.

والتقويم اصطالحًا هو العملية التى يقـوم بهـا األسـتاذ الجـامعي لمعراـة مـدى النجـاو لو ال شـم اـى تحقيـ  
علـى البيانـاي  األهداف العامة التى يتضمنها المنه  ا وتبدل بالتشخيو لى بتحديد نقـاط القـوة والضـعف بنـاء

والمقــاييه المتــوارة وتنتهــي بإصــدار مجموعــة مــن القــراراي التــي تحــاوم القضــاء علــى الســلبياي التــي ا تشــ ي 
 وعلى لسبابها حتى يم ن تحقي  األهداف المنشودة بيحسن صورة مم نة.

ال شـم اـي  وعلى ذلك  اإن التقويم بص ة عامة عملية يقوم بها ال ـرد لو الجماعـة لمعراـة مـدى النجـاو لو
تحقي  عمم ماا واي مجام التعليم اإن التقويم هو عمليـة نقـوم بهـا لتحديـد مـدى النجـاو لو ال شـم اـي تحقيـ  

المنه  لو جزءا محـدودا منـ ا و ـذلك تحديـد نقـاط القـوة لو الضـعف اممـا يعـين علـى   األهداف التي يتضمنها
ايـة ال عــم الت ويني التقـويم التشخيصــي ا او ا سـواء قبــم بدتحقيـ  األهـداف المنشــودة اـي لحســن صـورة مم نــة

 لثناء التعلم  التقويم البنائي ا او بعد نهاية التدريه التقويم الختامي .

 ما الفرق بين االختبار والقياس والتقييم والتقويم؟-4
 االختبار test: لتربـوي وهـو اـي ال الـب مجموعـة مـن ااي المجام  هو لهم لداة قياه تستخدم

 لن تتم عملية القياه. لمثيراي التي من خاللها يم ناألسئلة لو ا

  والقياسmeasurement   ساب  للتقويم ولسـاه لـ  ا ويشـير إلـى  ميـة مـا يوجـد اـى الشـ
 وا  مقاييه مدرجة ذاي قيمة رقمية مت   عليها. من الخاصية المقاسة

  والتقيييم valuation: علـى إصـدار  ويقتصـر التثمـين ويقصـد بـ  تحديـد القيمـة لو القـدر لو
قيمة  على قيمة األشياء ا لى تقدير مدى العالقة بين مستوى التحصيم واألهداف بمعنى تقدير الح م



معيـار موضــوع  الشـ  اسـتنادًا إلــى معيـار معــين. وتعنـى إصـدار ح ــم قيمـة علــى نتيجـة القيـاه واــ 
 سل ًا.
 التقيويم évaluation: الـى تقـدير  عىمـن الخطـواي المنظمـة والمت املـة التـي تسـ مجموعـة

الضـعف ا واقتـراو  مـدى تحقيـ  النظـام التربـوي لألهـداف المخططـة لـ  ا والعمـم علـى  شـف منـاط 
 .إلصالحهاالضرورية  واإلجراءايالوسائم 
 التغذييية الراجعيية:feed back  : هــي إعــالم الطالــب عــن نتيجــة تعلمــ  مــن خــالم تزويــده

 ارتجـاهبيـي ذلـك األداءا إذا  ـان يسـير اـي عن سير لدائ  بش م مستمرا لمساعدت  اي تث بمعلوماي
بـالم هوم الشـامم  الراجعةالصحيل لو تعديل  إذا  ان بحاجة إلى تعديم وهذا يشير إلى ارتباط الت ذية 

ضـمان تحقيـ  لقصـى مـا يم ـن تحقيقـ   لجملعملية التقويم باعتبارها إحدى الوسائم التي تستخدم من 
 التعلمية إلى بلوغها.-التعليميةلية من ال اياي واألهداف التي تسعى العم

 يتضح مما سبق أن هناك اختالفات واضحة بين القياس والتقويم يمكن حصرها فيما يلي:

     جميــــع جوانــــب نمــــوه العقليــــة والجســــمية التقــــويم عمليــــة شــــاملةا اتقــــويم الطالــــب يمتــــد إلــــى
لـى طـر  التـدريها يمتد إلى لهـداف المقـر  الت ويني جاا ما لن تقويم المنه وارن عالية راي الدراسـيةا وا 

تنصــب علــى جانــب معــينا  عمليــة جزئيــةوالوســائم التعليميــة واألنشــطة والخبــرايا لمــا القيــاه اهــو 
 وتر ز علي .

  ابينما ير ز القياه على ال م  بالنوع لو ال يفيهتم التقويم بإصدار األح ام العامة التي تتسم
 ي يتم قياسها.الي على إعطاء قيم لو درجاي للعناصر الت

  مما يساعد على تحسين والتطويرا بينما يقتصر اهتمام  التشخيو والعالجيهدف التقويم إلى
 القياه بتواير بعض المعلوماي المحددة عن موضوع القياه.

تر ز وسائم التقويم علـى مقارنـة ال ـرد بن سـ  لو ب يـره علـى حـد سـواء بينمـا يعطينـا القيـاه نتـائ  وصـ ية 
 ط  بايخرين .للشيء دون رب
  TESTاإلختبار :

يشــير عبــد الرحمــان عــده إلــى لن اإلختبــار و ال حــو و اإلمتحانــاي و الســبام الصــ ي م ــرداي متراداــة 
لو لي مصـطلل لهـذا الم هــوم  ارختبـارلتحديـد المعنـى المقصـود يـرى لن و حيـث تحمـم المعنـى الواحـد ن سـ  ا 

مــن المهمــاي و عليــ  لن يســتجيب لهــا ا بحيــث لن ســلة منــاظر لــ  يعنــي وســيلة لو طريقــة تقــدم للم حــوو سل
  و يعبــر 21و  1992طريقــة اســتجابت  تــدم علــى مقــدار مــا عنــده مــن تلــك الصــ ة ا عبــد الرحمــان عــده 

لقيــاه مقــنن   SYSTEMATIC PROCEDURESالمنظمــة  اإلجــراءاي ــذلك علــى مجموعــة  ارختبــار
STANDARDIZETION MEASER  إلـــى ميـــزان عـــددي لو نظـــام تصـــنيف لعينـــة مـــن الســـلوك اســـتنادا

BEHAVIORAL SIMPLE SEALE OR CLASSIFICATION SYSTEM صـالو الـدين محمـود 
   . 31ا  30و  2006عالم 



 :-بناء اإلختبارات

مباشـرة     إن بنـاء اإلختبـار يـرتبطrobert tousignant 1982 pp77.92 )حسـب روبـري توزنيـون 
نـوع  واختيـارا ارختبـاروهـذا مـن خـالم تحديـد شـ م االمـراد قياسـها بموضوع القياه لو بمعنى آخر التعلمـاي 

لخرى  م تاو التصحيل...ولما  ان  لدوايالبنود او تحديد التعليماي الواضحة و الدقيقة اوخامسا عملياي لو 
يعبـــر عـــن نظـــام لو وضـــعية تشـــتمم علـــى عينـــة مقننـــة مـــن الســـلوك اـــإن لهـــذه الوضـــعية مـــدخالتها  ارختبـــار

 .و التحويم . ارستثمارو شروطها التن يذية و عملياتها و مخرجاتها القابلة للتقويم و  التخطيطية

        docimologie / Logydocimo )علم التباري(االختباراتعلم 

 :المعنى اللغوي

من خـالم  docimologie   بين  اقترو هذه التسمية pierron H 1969 p6 (بيرون  رييشير هن
التـي تشـير إلـى دراسـة تقنيـاي ارمتحاناومنـ   dokimostikosومعناهـا اختبـاراوdokime  ال لمـة اليونانيـة 

 وعلم ارمتحانايااالدوسيمولوجيا تعني اصطالو علم التباري 

 : االصطالحي المعنى

 (De Landsheere 1971 p 13)     بين  الدراسـة النسـقية ألدوار التقـويم اـي يعراـ  ج. دولنشـهير
                .التربية

 الدراســة        بحيــث يمثـم حســبهما اإلــى علـم التبــاري  علـم الــن ه التقـويمي و يشـير نوازيــ  و  ارنيـ   
 Noizet et).التجريبيــة لســلوك التقــويم اعملياتــ  ا منتجاتــ  ا مــن خــالم تحليــم العوامــم المــبثرة اــي لح ــام

caverni 1978 p 8)  تقديراي المصححينو .  

 كفايات بناء اإلختبارات                                

 :االختبار كأداة للتقويم الجامعي -9   

يعد ارختبار لهم طر  التقويم اـي الماضـي والحاضـر علـى اإلطـال  وقـد  ـان ارختبـار ور يـزام         
 من ل ثر الطر  انتشارا اي ميدان التقويم التربوي .

لمعارف والمهاراي لو القيم التي ا تسبها الطالب نتيجة لمرورهم تهدف ارختباراي التحصيلية إلى قياه ا
بالخبراي التعليميةا وتتنوع اختباراي التحصيم المعراي التي تستخدم اي الجامعـة امنهـا مـا هـو شـ ويا ومنهـا 

 نبذة عن اختباراي التحصيم المعراي بنوعيها .  ما هو تحريريا وسوف نقدم ايما يلي

ي األدواي المستخدمة رختبار الطالب ما نطل  علي  مصطلل   ارختباراي   وقد حدث تطور ملموه ا
اقــد ظهــري لنــواع جديــدة مــن ارختبــاراي لــم ت ــن معرواــة مــن قبــم  مــا هــو الحــام اــي ارختبــاراي الموضــوعية 

جعلهـا التي تتميز ب  ـاءة لنواعهـا وشـيوع اسـتخدامها اـي  ااـة المراحـم التعليميـة باإلضـااة إلـى تنوعهـا بشـ م ي
ت طـــي مجـــاري التقـــويم التربـــوي الخـــاو بـــتعلم الطـــالب اـــي المجـــاري المعرايـــة والمهاريـــة وارن عاليـــة علـــى 

 السواء.



ويعــرف ارختبــار التحصــيلي بينــ  طريقــة منظمــة لتحديــد مســتوى تحصــيم الطلبــة لمعلومــاي ومهــاراي اــي 
ة مــن ال قــراي تمثــم محتــوى المــادة مــادة دراســية تــم تعلمهــا مســبقا ا وذلــك مــن خــالم إجابــاتهم علــى مجموعــ

 الدراسية

 سمات االختبار الجيد : -4

 قدرة معينة ا ويقصد ب  قياه ارختبار لما لُعد لقياس  . اإذا صمم ارختبار لقياه  الصدق :*      
 ايجب لن يقيه هذه القدرة التي صمم ألجلها ا 

لعيد ارختبار على الطالـب ن سـ  . وهـذا : ويقصد ب  لن مر ز الطالب النسبي ر يت ير إذا الثبات *
 يعني استقرار النتائ  عند ت رار تطبي  ارختبار لو صور م اائة ل  على المجموعة ن سها من األاراد .

 : ويقصد بها عدم تيثر نتائ  الم حوو بذاتية المصحل . الموضوعية*

 ة المراد قياسها . : ويقصد بها لن ي ون ارختبار شامال لألهداف التدريسيالشمولية  *

 أهميته: -2

 . تعرف مواطن القوة والضعف لدى الطالب 

  . قياه تحصيم الطلبة ومدى تقدمهم 

  . إثارة دااعية الطلبة للتعلم 

  . تقييم طرائ  التدريه 

  . تقييم المناه  الدراسية ا ومدى مالءمتها لحاجاي الطالب 

   تزويــد الطالــب وولــي األمــر ولصــحاب القــرار بالت ذيــة الراجعــة عــن مســتوى تحصــيم
 الطالب .

  . تقييم البرنام  التعليمي 

 أنواع االختبارات التحصيلية-2

 االختبارات الشفوية : 2-9

 تعــد ارختبــاراي الشــ وية ضــرورة ملحــة لقيــاه بعــض لهــداف المجــاري التعليميــة مثــم لهــداف اإللقــاء
ــا والطالقــة الل ويــةا وغيرهــا مــن لهــداف والعــرض تعلم التــي تتعلــ  بمهــارتي القــراءة والتحــدثا  مــا لنهــا ال

م ملــة ألنــواع ارختبــاراي األخــرى التــي تســتخدم لقيــاه األهــداف المتعلقــة بــالتعليم المعراــي بشــ م عــام . 
  ومن المم ن تلخيو لهم مزايا ارختباراي الش وية بما يلي :

 ـــاراي تســـاعد علـــى إصـــدار لح ـــام صـــادق  حـــوم قـــدرة الطالـــب علـــى  ةالشـــ وي ارختب
 المناقشة والحوار وسرعة الت  ير وال هما وربط المعلومايا واستخالو النتائ  منها.



  تتيل ال رصة لمام الطالب لالستماع إلى إجاباي زمالئهما وارست ادة منها اـي ت ـرار
 ب األخطاء التي قد يقعون ايها.المعلوماي وتثبيتها اي ذهن الطالبا مما يودي إلى تجن

  تستخدم اي التي د مـن صـد  ارختبـاراي التحريريـةا اـإذا حصـم الطـالب علـى درجـة
مرت عة اي اختبار تحريريا وشك األستاذ الجامعي اي هذه النتيجة اإن ارختبار الشـ وي للطالـب 

طالــب اــي الدرجــة اــي الموضــوع ن ســ ا لو اــي لحــد األســئلة يبــين لألســتاذ الجــامعي مــدى لحقيــة ال
 التي حصم عليها من عدمها.

  تساعد علـى تصـحيل األخطـاء التـي يقـع ايهـا الطـالب اـور حـدوثهاا ممـا يقـدم ت ذيـة
 راجع  اورية للتعليم.

  تتيل ال رصة رختبار ل بر عدد مم ن من الطالب دون إرها  األسـتاذ الجـامعي اـي
 عملياي تصحيل لورا  اإلجابة.

زاي المتعــددة لالختبــاراي الشـ ويةا اــإن لهــا بعــض العيـوب التــي تــدعو إلــى علـى الــرغم مــن هـذه المميــ
 الحذر من اإلاراط اي استخدامهاا 

ر انـ  ر يم ـن ارعتمـاد عليهـا  ليـة إولعلنا نخلو مما سب  إلى ان  رغم لهمية ارختبـاراي الشـ وية 
تبـاراي األخـرىا حتــى ي ـون هنــاك لو المبال ـة اـي اســتخدامها إنمـا علينـا اســتخدامها إلـى جانـب لنــواع ارخ

 نوع من التوازن و التنسي  و الت امم بين وسائم التقويم المتبعة سواء الش وية منها لو التحريرية.

 االختبارات التحريرية: 2-9

 تنقسم ارختباراي التحريرية على عدة لنواع لعم من ل ثرها استخداما اي الجامعة ما يلي :

 اختبار المقام .      1 

 ارختباراي الموضوعية .    2 

وسوف تستعرض ايما يلي هذين النوعين من ارختباراي بشيء من اإلسهابا مع تقديم بعض       
األمثلة المناسبة التي تساعد األستاذ الجامعي على اإلاادة منها اي إعداد ارختباراي التحصـيلية المتنوعـة 

 لطالب  .
 المقال : اختبار-2-4

ر الــذي يتــيلف مــن األســئلة التــي تعتمــد علــى اإلجابــة الحــرة للطالــب وتطلــب منــ  لن وهــو ارختبــا   
يشرو لو يذ ر لو يت لم عن ....لو يتتبع ..الخ ا وقد تتطلب ال تابة بإسهاب قد يصم إلى عـدة صـ حاي 

      تلك اإلجابة التي ينشئها بطريقت  الخاصة استجابة للسبام المطروو.

 يمكن إيجازها فيما يلي : والختبار المقال مميزات 



  يعتمد على حرية تنظيم اإلجاباي المطلوبة ا وتم ين المختبر من القدرة على اختيار
 األا ار والحقائ  المناسبة . 

 . سهولة إعدادها حيث يتم ذلك اي وقي قصير ويقوم األستاذ الجامعي بإعداده بن س 

  علـــى تنظـــيم األا ـــار  ي شـــف عـــن قـــدرة الطالـــب علـــى التخطـــيط لإلجابـــة وعـــن قدراتـــ
 وربطها اي سيا  متتابع منسجم.

  ي شــف عــن قــدرة الطالــب علــى تحليــم الموضــوع المطلــوب إلــى عناصــره وتعــرف  ــم
جزء من  واقا لوزنـ  ولهميتـ   مـا يسـاعد علـى تتبـع ت  يـر الطالـب وقدرتـ  علـى ممارسـة العمليـاي 

 العقلية المختل ة.

 ي شف عن قدرة الطالب على النقد والتقويم . 

  ـــرابط والت امـــم اـــي معاراـــ  ا ـــب ا وتـــواير عناصـــر الت ـــاه قـــدراي الطال ـــ  لقي مالءمت
 ومعلومات  التي يدونها اي ارختبار . 

  . ي شف عن قدرة الطالب على استخدام معارا  اي حم مش الي جديدة 

  يستطيع الطالب لن يسـتخدم لل اظـ  وتعـابيره ومعجمـ  الل ـوي الـذاتي اـي التعبيـر عـن
 مما يم ن المصحل من الح م على مهارت  من خالم انتقائ  للتعابير الجيدة .  اإلجابة ا

  .غالبا ما ي ون عدد األسئلة المقالية قليال مقارنة بعدد األسئلة الموضوعية 

مـــن العيـــوب التـــي تتســـبب اـــي توجيـــ  ارنتقـــاداي  -رغـــم هـــذه المميـــزاي  -ور يخلـــو اختبـــار المقـــام 
 لبرز تلك العيوب ما يلي: الالذعة علي ا ولعم من

  انــ  ذاتــي التصــحيل بمعنــى لن الدرجــة التــي يضــعها المصــحل تعتمــد علــى المصــحل
وتختلــف بــاختالف المصــححين وقــد وجــد لن درجــاي األســتاذ الجــامعيين لــن ه الموضــوع تختلــف 

عا اختالاا  بيرا واقا لعوامم ذاتية متعددة منها حالة المصحل الن سـية اـي لثنـاء تصـحيل الموضـو 
واتجاهاي المصحلا ونظرت  لو ا رت  السابقة عن الطالب بم قـد يختلـف تقـدير المصـحل الواحـد 
لن ه الموضـوع إذا قـام بتصـحيح  اـي لوقـاي مختل ـة  مـا لوضـحي البحـوث لن الدرجـة قـد تتـيثر 
ليضـــا بجـــنه المصـــحل ذ ـــرا  ـــان لم لنثـــى وقـــد يختلـــف األســـتاذ الجـــامعيون لن ســـهم اـــي بعـــض 

دير الوزن النسـبي لألجـزاء التـي يجـب لن تتضـمنها اإلجابـة المطلوبـةا ومـن ثـم اـي األحيان اي تق
 تقدير ما يستحق   م جزء من هذه األجزاء.

  لى ثباي وذلك بسبب قلة عـدد األسـئلة التـي يتضـمنها قد ي تقر إلى صد  المحتوى وا 
لطالـب الدراسـي حيـث ارختبار وبالتالي ر يصل هذا النوع من ارختباراي مقياسا حقيقا لمستوى ا

 ان  من المعروف ان   لما قم عدد األسئلة لعب الحظ دورا ل بر اي تقويم الطالب.



  قــد تــبدي صــياغة لســئلة المقــام اــي بعــض األحيــان إلــى اخــتالف الطــالب اــي اهــم
المقصود منها األمر الذي يبدي إلى إخ ا  بعض الطالب اي التوصم إلى اإلجابة المطلوبة ور 

 بب ضعف مستواهم اي المادة الدراسية و إنما بسبب عدم دقة اي صياغة السبام.ي ون ذلك بس

  قد تتيثر إجابة الطالب بالمهارة الل وية للطالب والقـدرة علـى التعبيـر ال تـابي ومـن ثـم
اان طريقة عرض  للمعلوماي ستبثر حتما اي المصحل مما يجعل  يعطي درج  مرت عة لموضوع 

 ة بصرف النظر عن سالمة ت اصيم الموضوعاي لو دقتها.قد ر يتضمن لا ارا جوهري

  يتطلب تصحيل اختبار المقام وقتا طويال وذلك رجتهاد الطالب اي  تابة ل بر قدر
 على لعلى درجاي مم نة. -وا  اعتقادهم -مم ن من الص حاي حتى يتم نوا من الحصوم

  عـدد األسـئلة قليـم ا ر يتم ن واضع األسئلة من ت طيـة المـنه  المقـرر  ـامال ا ألن
وت مــن قلــة األســئلة لحاجتهــا إلــى وقــي طويــم عنــد  تابــة اإلجابــة ا و لمــا اســت رقي اإلجابــة وقتــا 
لطوم  لما لدى ذلـك إلـى قلـة األسـئلة ومحـدوديتها . ومـن هنـا يظهـر قصـور األسـئلة المقاليـة اـي 

 قياه جميع النوات  التعليمية لعدم ت طيتها المنه  . 

اإلجابة بالعوامم واألهواء الذاتية ا مما يبدي إلى عدم دقة الدرجة الممنوحـة للمختبـر ا قد يتيثر تصحيل 
ومـــن البـــديهي لن خاصـــية دقـــة الدرجـــة مـــن لهـــم الشـــروط التـــي يجـــب تواارهـــا اـــي ارختبـــار ا ور يم ـــن لهـــذه 

اإلجابـــة الخاصـــية لن تتحقـــ  تحققـــا  ليـــا مادامـــي نوعيـــة األســـئلة تتـــيل للمصـــحل ارصـــة التـــدخم اـــي تحديـــد 
 الصحيحة
 االختبارات الموضوعية:2-4-4

وهـــو ارختبـــار الـــذي يتـــيلف مـــن مجموعـــة مـــن  األســـئلة الموضـــوعية التـــي ت ـــون اإلســـتجابة لهـــا    
جابتهــــا محــــددةابمعنى لن هنــــاك إجابــــة صــــحيحة واحــــدة ل ــــم ســــباماوعراي هــــذه   ارختبــــارايقصــــيرةا وا 

تقـدير الدرجـةا  ينتعتمـد علـى ذاتيـة المصـحح بالموضوعية ألن تصـحيحها يـتم بشـ م موضـوعيا اهـي ر
نما تعتمد على اإلجابة النموذجية  . معيار للتصحيل وا 

هذا وقد ظهري ارختباراي الموضوعية رًد اعم لالنتقاداي المت ررة التي وجهي رختبـار المقـاما     
اــي نــوع جديــد مــن اعلــى الــرغم مــن محــاوري تحســين اختبــار المقــاما إر انــ   ــان مــن الضــروري الت  يــر 

 ارختباراي التي تتالاى تلك ارنتقاداي.

مـع اختبـار المقـام اـي  -جنبـا علـى جنـب –وتستخدم ارختباراي الموضـوعية اـي الوقـي الـراهن      
العملية التعليمية وتتميز هذه ارختباراي باختالف لنواعها وبإم انية اإلجابة عن لسئلتها بوضع عالمة لو 

 .رة جداً  لمة لو عبارة قصي

     

 



 الموضوعية:مميزات االختبارات 

  تتميــز ارختبــاراي الموضــوعية بارهتمــام بصــد  المحتــوىا حيــث يتضــمن ارختبــار
عددًا  بيرًا من األسئلة ذاي اإلجابة القصيرةا ومن ثم يم نها ت طية معظم جوانب محتوى المقرر 

 الطالب. الدراسيا وبالتالي ر تدع مجاًر للحظ لو الصداة اي إجابة

 ر الـدرجاي سـواء مـن قبـم األسـتاذ الجـامعي المـدرب لو غيـر المـدرب  مـا يسهولة تقد
هناك لنواعـا مـن األسـئلة الموضـوعية يم ـن تصـحيحها عـن طريـ  آلـة مبرمجـة لهـذا ال ـرض   لن

نهــا إ.ومــن جهــة لخــرى اــين هــذه ارختبــاراي يم ــن تصــحيحها اــي وقــي قصــير جــدًاا وبالتــالي ا
جـزء  بيـر مـن الوقـي الـذي  ـان األسـتاذ الجـامعي ين قـ  اـي عمليـة التصــحيل  تسـاعد علـى تـواير

حيــث يم ـــن اســـت الم الوقـــي اــي جوانـــب لخـــرى للعمليـــة التربويـــةا لعــم مـــن لهمهـــا تقـــديم الت ذيـــة 
الراجعــة للطــالبا ممــا يعــود بــالن ع ال بيــر علــى األســتاذ الجــامعي و الطالــب و العمليــة التعليميــةا 

 على السواء .

 لشـــ ام ارختبـــاراي الموضـــوعيةا ممـــا يجعلهـــا لداة مســـاعدة لقيـــاه العديـــد مـــن  تتنـــوع
الجوانـــب التـــي تنصـــب عليهـــا عمليـــة التقـــويما ومـــن هنـــا يم ـــن القـــوم بينهـــا تســـاعد علـــى تحقيـــ  

 . شمولية عملية التقويم مبدل

   صـدار تساعد ارختباراي الموضوعية علـى تنميـة قـدرة الطـالب علـى إبـداء الـرليا وا 
على عبارة لو ا رة ماا ويتمثم ذلك اي لسـئلة الصـواب والخطـي ا  مـا لنهـا تسـاعد الطـالب الح م 

على الدقة اي الت  ير و التعبيرا ويتمثم ذلك اي لسئلة ارختيار من متعددا خاصةً  إذا انصبي 
على إعطاء مجموعة من العباراي جميعها صحيحة وطلب من الطالب وضع عالمة لمـام العبـارة 

 قةا وبذا تسهم هذه ارختباراي اي ت وين بعض ارتجاهاي اإليجابية لدى الطالب.األ ثر د

وعلى الرغم من مميزات االختبارات الموضوعية, إال أن لها بعض العيوب التي يمكن تلخيصها بميا 
 يلي:

  ر تقـــيه قـــدرة الطالـــب علـــى وضـــع إطـــار عـــام لإلجابـــةا بحيـــث يســـتعرض اـــي هـــذا
لو ارختصــار اــي عــرض هـــذه المعلومــاي واقــاً  ألهميتهــا ووزنهـــا  اإلطــار معلوماتــ  مــع التوســـع

النســبيا بحيــث يظهــر إجابتــ  رليــ  الشخصــي بوضــوو مــع ســرد األدلــة و البــراهين التــي يعــزز بهــا 
 هذا الرلي.

  تتطلـــب هـــذه ارختبـــاراي جهـــدًا  بيـــرًاا ووقتـــًا طـــوياًل اـــي لعـــدادها احتـــى ت ـــون دقيقـــة
لن اختبار المقـام يم ـن إعـداده مـن قبـم األسـتاذ الجـامعي خـالم وخالية من األخطاء اابينما نجد 

 بضع دقائ  اإن ارختبار الموضوعي يحتاج إلى ساعاي طويلةا وربما ليام ألعداده. 

 

 



 أنواع األسئلة في اإلختبارات التحصيلية:

 

 فقرات الصواب والخطأ : .9

الطالـــب لن يجيـــب عنهـــا ال قـــرة اـــي هـــذا النـــوع مـــن األســـئلة عبـــارة عـــن جملـــة خبريـــة يطلـــب إلـــى 
بالصــواب إذا  انــي الجملــة صــحيحة ا والخطــي إذا  انــي الجملــة غيــر صــحيحة لو لي صــي ة لخــرى 

   . خ ا و   و    ×   ا  √مثم   نعم ا ر   ا     

ويهــدف هــذا النــوع مــن األســئلة إلــى قيــاه قــدرة الطالــب علــى التمييــز بــين المعلومــاي الصــحيحة 
خدم لقيـاه المســتوياي الـدنيا مـن المجـام المعراــي. ويمتـاز هـذا النـوع مــن اويسـت طئـةاالخوالمعلومـاي 

 ال قراي بما ييتي  :

  . موضوعية التقييم 

  . سهولة التصحيل 

  . الشمولية النسبية 

  . سهولة الصياغة 

  .  قياه التذ ر والتشجيع على الح ظ والتخمين 

 من ال قراي : لذلك اإن من الواجب مراعاة ما ييتي عند  تابة هذا النوع

  لن ت ــون الجمــم واضــحة وقصــيرة ا ولن ر تســتخدم العبــاراي  مــا وردي اــي ال تــاب
 المدرسي .

    لن ت ون الجملة إما صحيحة لو خاطئة ا ور يجوز الجمع بين الصواب والخطي اي
 الجملة ن سها . عدم استخدام  لماي مثم ر ا مطلقا ا لبدا ا لحيانا ا اقط ا دائما .

   ن الجمـــم مرتبـــة عشـــوائيا ا ولن ي ـــون عـــدد الجمـــم الصـــحيحة مســـاويا لعـــدد لن ت ـــو
 الجمم الخطي .

 فقرات االختيار من متعدد : .4

ـــا واســـتخداما اـــي  ـــر هـــذا النـــوع مـــن األســـئلة مـــن لاضـــم لنـــواع األســـئلة ول ثرهـــا صـــدقا وثبات يعتب
ل المش لةا ويتبع  عدد ارختباراي . تت ون ال قرة اي مثم هذا النوع من األسئلة من المتن الذي يوض

مـــن البـــدائم   المموهـــاي   . إحـــداها هـــو اإلجابـــة الصـــحيحة ا ويطلـــب إلـــى الطالـــب اختيـــار اإلجابـــة 
الصحيحة ا ويستخدم هذا النوع لقياه معراة الحقائ  العلمية واستيعابها وتطبي  المعراـة العلميـة اـي 

 مواقف جديدة ا ويتصف هذا النوع من األسئلة بما ييتي :

 المقررية محتوى ت ط . 



  . سهولة التصحيل 

  . صعوبة اإلعداد والتصميم 

  . صعوبة قياه القدراي التعبيرية واألدائية واإلبداعية 

  . ارت اع ت اليف إعداده 

 ومن ارمور الواجب مراعاتها عند  تابة هذا النوع من ال قراي ما ييتي:

 ئم حال للمش لة .لن يحدد اي متن السبام مش لة واضحة ا وي ون لحد البدا 

     لتقليم نسبة التخمين . 1-2لن ي ون عدد البدائم   

  . لن ت ون المموهاي جميعها محتملة من وجهة نظر الطالب 

   مراعـــاة وضـــوو الل ـــة اـــي نـــو الســـبام بحيـــث يبتعـــد عـــن صـــي ة الن ـــي ا وتجنـــب
 ال لماي التي تحمم عدة معاني ا وتبدي إلى إرباك الطالب وتضليل  .

  اد عن استخدام ال لماي : لبدا ا دائما ا مطلقا ا إطالقا .اربتع 

 . عدم استخدام  لماي مثم : جميع ما ذ ر ا ر شيء مما ذ ر 
 أسئلة المطابقة  ) المزاوجة ( : .0

يتيلف هذا النوع من األسئلة من مجموعتين   قائمتين   من ال لماي لو العباراي وتسـمى القائمـة 
مى القائمـــة الثانيـــة   اإلجابـــاي   بحيـــث ي ـــون ل ـــم مقدمـــة اـــي القائمـــة األولـــى   المقـــدماي   ا وتســـ

األولى إجابة اي القائمة الثانية ا ويطلب إلى الطالب لن يربط   م  لمة لو عبارة اي القائمـة األولـى 
بما يناسبها من  لماي لو عبـاراي اـي القائمـة الثانيـة . ويسـتخدم هـذا النـوع لقيـاه قـدرة الطالـب علـى 

 م اهيم والمبادق والتعميماي العلمية.ربط ال
 ويتصف هذا النوع من األسئلة بما يأتي :

 . سهولة اإلعداد والصياغة 

  . موضوعية التقييم 

  . مجام التخمين اي  قليم 

  . مناسبت  للطلبة اي المرحلة األساسية 

   مناســــبت  لقيــــاه قــــدراي الطلبــــة المتعلقــــة بــــذ ر الحقــــائ  ا والتعميمــــاي ا والم ــــاهيم
 العلمية.

  . تشجيع  على ح ظ المعلوماي وتذ رها 



   استخدام  يتطلب وجود عـدد مـن العالقـاي المتنـاظرة مـن المعـارف ا وان ي ـون عـدد البـدائم
 اي القائمة الثانية   قائمة ارجاباي   ا ثر من عدد القائمة ارولى            المقدماي   .

 فقرات التكميل :-2

تملــة المعنــى ا ويطلــب إلــى الطالــب لن ي ملهــا بوضــع ال لمــة وهــي جملــة خبريــة غيــر م 
المناسـبة ا لو شـب  الجملــة لو الرمـز ا لو الــرقم . ويعتبـر هـذا الشــ م مـن ا ثــر لشـ ام اقــراي 

 اإلجابة المصوغة تقييدا لحرية الطالب اي صياغة اإلجابة . ويمتاز بما ييتي :

  . سهولة الصياغة 

  اي .تشجيع الطالب على ح ظ المعلوم 

  . شمولية نسبية 

  . سهولة التصحيل 

 ارختالف على اإلجابة اي بعض األحيان   إذا لم يحسن صياغتها   . 

 :االختبارخطوات بناء  -5

 :االختبارتحديد الغرض من 5-9

يتعين على المعلم قبم لن يبدل بإعداد ارختبار لن يجدد الهدف الالزم من ذلك ارختبار بـم ويحـدده بدقـة 
 ة لما سيترتب على هذا الهدف من نتائ  .متناهي

ااألهداف يوضع من لجلها ارختبار  ثيرة ومتباينة ا وقـد ي ـون ال ـرض منـ  قيـاه تحصـيم الطالـب بعـد 
ارنتهــاء مــن دراســة جــزء محــدد مــن المــنه  الدراســي لو ارنتهــاء مــن وحــدة دراســية معينــة ا وقيــاه تحصــيل  

ي ا وقد ي ون الهدف من ارختبار تشخيصـيا لتحديـد جوانـب التـيخر لنصف ال صم ا لو لنهاية ال صم الدراس
والضعف الدراسي اي موضوعاي محددة ا لو اي مواد دراسية معينـة رختبـاراي التـي يـتم تن يـذها اـي البـرام  
العالجيــة لتحســين مســتوى التحصــيم عنــد بعــض الطــالب ومــا إلــى ذلــك . اــإذا لــم يحــدد المعلــم هداــ  بوضــوو 

 للنتائ  المتمخضة عن ذلك ارختبار لي معنى يذ ر . سوف ر ي ون

 تحديد األهداف السلوكية و اإلجرائية: -5-4

ينــاط باألســتاذ عنــد إعــداد ارختبــار التحصــيلي ا لن ير ــز علــى خطــوة لساســية ا وهامــة ت مــن اــي تحديــد 
ة التـدريه . ويـتم تحديـد األهداف السلو ية ا لو ما يعرف بنوات  الـتعلم التـي خطـط لهـا قبـم لن يبـدل اـي عمليـ

 نوات  التعلم من خالم صياغة تلك األهداف صياغة إجرائية محددة وواضحة بعيدًا عن ال موض والتعميم

 تستخدم لصياغة األهداف السلوكية: وممكن ان نوضح بعض األفعال التي

 -يوظـفان  -ان يحـدد -ان يصـف – يـذ رلن  -يعرف افعال تستخدم لصياغة األهداف المعرفية: أن 
 .......الخ -ان يقارن -ان ي حو -ان يسمي



  يبدي رلي.........الخ ان -يقترو لنافعال تستخدم لصياغة األهداف الوجدانية: 

 يختار األلوان –ي تب  – يبلف قصة –ينحي  –يرسم ان   :افعال تستخدم لصياغة األهداف المهارية

  :تحليل المادة التدريسية)المحتوى( - 5-0

والمقصــود بتحديــد المحتــوى لو تحليلــ  هــو تصــنيف وتبويــب لعناصــر مــادة التــدريه ا          
 والمعرواة بال هره الذي يشتمم على الموضوعاي الدراسية للمنه  المقرر اي اصم دراسي واحد .

وللمحتوى لهمية  بيرة اي تخطيط ارختبار ألن  الوساطة التي تتحق  من خالل  األهداف التعليمية       
لذلك يحتاج المعلم إلى تحليم الموضوعاي الرئيسية للمنه  بشيء من الت صيم إلـى وحـداي لو عناصـر لو . 

لجــزاء لو لقســام تســير لــ  اختبــار عينــة ممثلــة لجميــع جوانــب المحتــوى ا ومــن هــذه العينــة يــتم إعــداد األهــداف 
لو ي ـون منهــا اختبــار التحصــيم السـلو ية ا وعلــى ضــوءها ت تـب األســئلة المناســبة لقيــاه تحقيقهـا ا ثــم يبنــى 

 الالزم ا وال رض من عملية تحليم المحتوى هو تحقي  الشموم والتوازن اي بناء ارختبار .

وينب ي لن يوضع اي الحسبان لن ل م موضوع دراسي نظام خاو من العالقاي الداخلية المترابطة      
 ديموغرااياا لو ال علم الن هسيًا معينًا  الل ة ا لو والمتوائمة مع بعضها البعض ا اإذا ما تناولنا موضوعًا درا

مـــن  بنيــة خاصــةاإننـــا يجــب لن نــدرك لن ل ــم نظـــام معراــي  او العلــوم القانونيــة....الخاا لو ارجتماعيــاي ا
للحقائ  والم اهيم والمصـطلحاي التـي يت ـون منهـا ا لـذلك اـإن  طرائ  تصنيف معينةالمعارف األساه ا ول  

 ا تناسب بنيت  وتصني ات  والعالقاي التي تح م  . ي طريقة خاصة اي تحليم محتواهل م موضوع دراس

يخــر ا  لســتاذ وممــا يجــب مالحظتــ  ليضــًا لن عمليــة تحليــم المحتــوى لموضــوع مــا تختلــف مــن        
بهـا هـي ألنها تتيثر بارجتهاد الشخصي لمعد ارختبار ا لذلك اإن الوسـيلة المثلـى والعمليـة التـي يم ـن األخـذ 

ارعتمــاد علــى  ســتاذا وهــذا يعنــي لن بإم ــان األ ت ــوينج الاإتبــاع طــر  التبويــب  مــا تصــورها المبلــف لمنهــ
 . ة للمقياه المدرهالمقرر  محاور و الموضوعايال

 إعداد جدول المواصفات)الوزن النسبي(:-5-2

إعداد جـدوم المواصـ اي   يمثم  م من المحتوى واألهداف السلو ية المعراية بعدين لساسيين اي        
الــوزن النســبي   ا المصــمم إلعــداد اختبــار اــي مــنه  دراســي محــدد ا  ــين ي ــون ال صــم الدراســي األوم ا لو 
الثاني ا ويحتاج هذان البعدان لن يلتقيا مع بعضهما الـبعض اـي مخطـط واحـد ا يبـين  يـف يـرتبط  ـم هـدف 

عليــ  اــي إعــداد ارختبــار ا ومــن خــالم الجــدوم  بجانــب محــدد مــن المحتــوى بشــ م مت امــم ا يم ــن لن يعــوم
يتحــدد عــدد األســئلة ا التــي تعــين  ــم جانــب مــن جوانــب المحتــوى بنــاء علــى األهميــة النســبية ل ــم موضــوع ا 
بالنسبة للموضوعاي األخرى اي المنه  المقرر . ما تتحدد اي  ليضًا مستوياي األهـداف لو النـوات  التعليميـة 

 توى مقابم  م موضوع.مع الوزن النسبي ل م مس

  الشمولية المطلوبة اي ارختباراي التحصيلية ما  ان منهـا اـي منتصـف ال صـم ا لو
اي نهايت  ا ااألسئلة التي تعد بناء على جدوم المواص اي ربد لن ت طي  ااة المنه  المقـرر ا 

 وبنسب متوازنة حسب حجم  م موضوع . 



 مواص اي ارختباراي الجيدة . يعطي لالختبار مصداقية المحتوى الذي تتطلب   

  يساعد على ارهتمام بجميع مستوياي األهداف ا وعدم التر يز على مستوياي معينة
 ا لقم لهمية من المستوياي األخرى ا    المعراة لو التذ ر   التي تعد من المستوياي الدنيا . 

 وحـدة  ليـة  يعطي جدوم المواص اي   الوزن النسبي   ل م ارعيـة ا لو موضـوع ا لو
 وزنها ال علي عندما يقوم المعلم بتوزيع األسئلة اي الجدوم حسب األهمية النسبية لها .
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ع ايــ  ز حديـد المحتــوى الـذى يــو تلل ــرض العــام مـن ارختبــار ولألهـداف ارجرائيــة لــ ا و  األسـتاذبعـد تحديــد 
ألخيــرة اــى بنــاء ارختبــار وهــى  تابــة م ردات ا تابــة تعتمــد ارختبــارا وبنــاء جــدوم المواصــ اياتيتى الخطــوة ا

لساســا علــى الدقــة العلميــة والســالمة الل ويــة ل ــم م ــردة مــن م رداتــ ا و ــذلك مراعــاة اإلخــراج ال نــى اــى شــ م 
 ارختباراومن ثم ييتى ارختبار منسجما مع ال رض الذى وضع من لجل  ش ال ومضمونا.

 امةه ةتوصي                                   

ي تــب هــو الجــواب الــذي يســتح  لعلــى درجــةا ا تبــ ا ايعيــد  تابتــ  بخــط آخــر  طلــب مــن لســتاذ  بيــر لن    
 .وعرض على ن ه األستاذ وسط مئاي األورا ا ايعطاه درجة دون المتوسط

ن ا لت ــويلعلــى محتــوى هــذا المثــام لغنــى عــن  ــم توصــيةا ألن الحاجــة اليــوم ل ثــر مــن لي وقــي مضــى     
 األستاذ الجامعي اي مجام التقويما وخل  ثقااة تقويمية قريبة من بيئت 

ليحقــ  الت يــف اإليجــابي مــع معطيــاي النمــاذج التقويميــة الناجحــةا والتــي تم ــن المقــوم مــن تجويــد لدواتــ      
  .بحيث يم نها ان تحق  مبدل ت ااب ال رو التعليمية بين المتعلمين التقويمية

 هللا من وراء القصدو


