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 :يتوقع في نهاية الورشة أن يكون المتدرب قادرًا عمى
الشعور باهمية دقة القياس لمتحصيؿ الدراسي 
 التحصيميخطوات بناء االختبار تحديد 
بناء جدوؿ مواصفات الختبار تحصيمي 
 التعرؼ الى أنواع الفقرات االختبارية 
  التعرؼ الى نقاط الضعؼ والقوة في كؿ نوع مف الفقرات

 االختبارية 
الكشؼ عف بعض الممارسات الخطأ في كتابة بعض الفقرات. 
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هل من المقبول أن ٌكون تقوٌمك للطلبة متحٌزا وغٌر عادل؟ 

 هل من المقبول  بأن ٌكون اختبارك متحٌزا لوحدة دراسٌة أومهارة معٌنة

 او موضوع أكثر من غٌره ؟

 هل من المقبول أن تكون األسئلة موجهة للطلبة ذوي القدرات العلٌا دون

 ؟غٌرهم

أنا استطٌع أن تحدث وأن اعمل وأن أنجز وال أحب : ما رأٌك بطالب ٌقول

 االختبارات؟ 
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 ًهل ٌمكن أن نتخذ قرارات بحق الطلبة ف

 ظل نتائج تقوٌم غٌر دقٌق؟

 

 هل عملٌة التقوٌم وصناعة االختبارات

 عملٌة احترافٌة؟
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 معلومة

 

من اهم شركات االختبارت غٌر الربحٌة التً تؤسست سنة ( ETS)تعتبر 

والتً طورت العدٌد من االختبارات العالمٌة المعروفة والتً من  1947
  TOEFL   &GRE اشهرها اختباري 

 موظف  2800ٌعمل فً هذه المإسسة اكثر من 

  موظف متخصصٌن فً التربٌة وعلم النفس والقٌاس  1100اكثر من

 واالحصاء

 ًموظف ٌحملون شهادة الدكتوراة 250حوال 

 ملٌون اختبار سنوٌا 53تطبق هذه المإسسة اكثر من 
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ن أمن خصائص أي أداة قٌاس 

تكون دقٌقة وأن ٌكون هامش 

 الخطأ فٌها قلٌل أو معدوم
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 أين نحن من ذلك؟ 
 نتئائج الدراسات تشٌر أن االختبارات التً تعد من قبل

 .المدرسٌن ال تصل إلى درجة الصدق المطلوبة

 نتائج الدراسات تشٌر الى أن االختبارات من إعداد

علما   0.5المدرسٌن تتمتع بثبات متوسط  حوالً 

 (.1الثبات  من صفر الى ) بأن
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 ما معنى ذلك؟
 :فان  0.5إذا كان ثبات االختبار 

SE= s√1- R 

فإن الخطاء المعٌاري فً  10فإذا كان االنحراف المعٌاري لهذا االختبار      

 القٌاس     

          SE= 10 √1-0.5  =10*0.7= 7   

 

             

فإن عالمته الحقٌقٌة  70هذا ٌعنً أنه إذا حصل طالب على عالمة          

 %( 90على مستوى ثقة )

                 X±Zα( SE)= 70±(1.6)(7)=70±11.22
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 (Test)االختبار 

أداة أو طرٌقة منظمة تستخدم لقٌاس أو وصف سمة أو خاصٌة معٌنة 

 . لدى الطلبة

 

 :بؤنه( Achievement Test)االختبار التحصٌلً وٌّعرف 

طرٌقة منظمة لتحدٌد درجة إمتالك الطالب لمعلومات ومهارات فً    

مادة دراسٌة كان قد تعلمها مسبقاً من خالل إجابته على عٌنة من 

 .الفقرات التً تمثل محتوى المادة الدراسٌة
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 :التحصٌلً االختبار

الطلبة لمعلومات ومهارات فً درجة امتالك طرٌقة منظمة لتحدٌد    

، وذلك من خالل إجاباتهم على مجموعة تم تعلمها مسبقاً  مادة دراسٌة
 .محتوى المادة الدراسٌة تمثلمن الفقرات التً 
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 :ما رأٌك بالخبر التالً

 

منعت مإسسة المواصفات 

 2000والمقاٌٌس دخول 

مٌزان حرارة للبالد، لعدم 

مطابقتها لمعاٌٌر السالمة 

 .العامة

 

 هل توافق على هذا اإلجراء؟
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 :ما رأٌك بالخبر التالً

 

اختبار من اختبارات  100منعت ادارة التعلٌم استخدام 
 .المدرسٌن فٌها لعدم مطابقتها للمواصفات المطلوبة
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 :نستنتج أن
 

 استخدام اداة غٌر موثوقة  

 

 

 نتابج غٌر موثوقة

 

 

وبالتالً قرارات قد تكون خاطبة وٌمكن ان تكون لها عواقب 

 وخٌمة 
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 وسلٌمةحتى تكون قراراتنا مالئمة  

 نبنً ادوات اختبارٌة دقٌقةٌجب  
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   :التحصٌلً بناء االختبارخطوات 

 

 تحدٌد الغرض من االختبار: اوالً  

 وبناء جدول المواصفات تحلٌل محتوى المادة: ثانٌاً  

 صٌاغة الفقرات: اً لثثا 

 اخراج االختبار وتطبٌقه: اً رابع

 تصحٌح االختبار وتحلٌل النتابج: اً خامس
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 من االختبارتحدٌد الغرض : أوالا 

 تقٌٌم قبلً -    

 تقٌٌم بنابً -    

 تقٌٌم ختامً -    

 

ٌجب أن تكون أسبلة االختبار محققة للغرض الذي بنً * 
 .االختبار من أجله
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 المادة تحلٌل محتوى: ثانٌاا 

 التحلٌل ٌعنً أن الشًء ٌتكون من عناصر ومكونات وأجزاء تشكل
  .بمجموعها عند تآلفها وتناغمها ذلك الشًء

 أن الكتاب ٌتكون من وحدات دراسٌة محددة، كل وحدة ٌعنً تحلٌل

  .تتحدث عن موضوع معٌن

 أما المحتوى الدراسً فهو ذلك الموضوع أو النص الذي ٌتكون من
 .تدرٌسهعناصر وأجزاء، والذي نحن بصدد 
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والنظرٌات والقواعد المهارات تحلٌل المحتوى ٌتضمن 

والتعمٌمات والمفاهٌم والمصطلحات والرموز 
 .والرسومات والصور واألفكار المتضمنة وغٌرها
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ًأهمٌة تحلٌل المحتوى الدراس 

ًنقوم بتحلٌل المحتوى من أجل ما ٌل: 

التعلٌمٌة التعلمٌة لنتاجاتاشتقاق ا . 

اختٌار االستراتٌجٌات التعلٌمٌة التعلمٌة المناسبة.  

اختٌار الوسابل التعلٌمٌة والتقنٌات المناسبة .  

بناء االختبارات التحصٌلٌة وفق الخطوات العلمٌة .   . 

 ًالمقررالكشف عن مواقف القوة والضعف ف. 
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طرق تحلٌل المحتوى 
  

 التجمٌعٌةالطرٌقة  : 

 تقوم على تجمٌع العناصر المتماثلة فً المادة الدراسٌة فً مجموعة واحدة
  . الخ. …مثل مجموعة المفاهٌم ، مجموعة الرموز ، مجموعة التعلٌمات 

طرٌقة التجزبة  : 

 تقوم على تقسٌم المادة الدراسٌة إلى موضوعات ربٌسٌة ثم تجزبه هذه
 . الموضوعات إلى موضوعات فرعٌة
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  مواصفات جدول بناء1.
 بمجاالت لممحتوى األساسية العناصر يربط مخطط :المواصفات جدوؿ
 .منها لكؿ النسبية األوزاف ويحدد الفرعية، ومهاراتها التقييـ
 
 :بنائه كيفية
 :اآلتية الخطوات نتبع المواصفات جدول لبناء
النتاجات او األهداؼ عددعمى اعتماداً  دراسية وحدة كؿ وزف تحديد  

 .الدراسية
التقويـ مجاالت مف مجاؿ كؿ وزف تحديد. 
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 :مثال

 

 مرفق 
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المواصفات جدول فوائد: 
 .الفرعية ومهاراتها المجاالت مف مختمفة أنواعاً  لتشمؿ االختبار فقرات يوزع-
 .كافة الموضوعات لتشمؿ االختبار فقرات يوزع-
 .لالختبار عالياً  صدقاً  يوفر-
 مف جزء لكؿ الحقيقي الوزف فيعطي وأهميتها، الموضوعات عمى الزمف يوّزع-

 .المادة أجزاء
 

3/21/2018 28 



3/21/2018 29 

 انواع الفقرات

الفقرات ذات االجابة 
 المصاغة

 االنشابٌة
االجابة 
 القصٌرة

 التكمٌل

الفقرات ذات االجابة 
 المنتقاة

 المطابقة
االختٌار 

من 
 متعدد

الصواب 
 والخطؤ

 



 الفقرات ذات اإلجابة المنتقاة : أوالا 

وٌمتاز هذا النوع من الفقرات بالموضوعٌة حٌث ٌتم تقدٌر العالمة بعٌداً عن 

ذاتٌة المصحح، وعلى الطالب اختٌار اإلجابة الصحٌحة من بٌن عدد من 

 .البدابل

 

 فقرات الصواب والخطأ( 1

 الفقرة فً هذا النوع من األسبلة عبارة عن جملة خبرٌة ، ٌطلب إلى الطالب

أن ٌجٌب عنها بالصواب إذا كانت الجملة صحٌحة، والخطؤ إذا كانت الجملة 

و   (× ،  (   ) نعم ، ال ) وٌمكن استخدام أي صٌغة أخرى مثل . خاطبة
 (ص ، خ ) 

 ٌهدف هذا النوع من األسبلة إلى قٌاس قدرة الطالب على التمٌٌز بٌن
 .غٌر الصحٌحةالمعلومات الصحٌحة والمعلومات 
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 فقرات االختٌار من متعدد ( 2

 

 ًٌعتبر هذا النوع من األسبلة من أفضل أنواع األسبلة، وأكثرها صدقاً وثباتا

 . واستخداماً فً االختبارات

 

 ، تتكون الفقرة فً مثل هذا النوع من األسبلة من المتن الذي ٌوضح المشكلة

وبقٌة البدابل تسمى ) وٌتبعه عدد من البدابل إحداها هو اإلجابة الصحٌحة 

 .وٌطلب إلى الطالب اختٌار اإلجابة الصحٌحة (مموهات

 

 ٌستخدم هذا النوع لقٌاس معرفة الحقابق العلمٌة واستٌعابها، وتطبٌق المعرفة
 .العلمٌة فً مواقف جدٌدة
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 (المزاوجة)فقرات المطابقة ( 3

 

 من الكلمات أو العبارات، تسمى القابمة ( قابمتٌن ) عبارة عن مجموعتٌن

 .(اإلجابات ) ، والقابمة الثانٌة (المقدمات ) األولى 

 

 ٌكون لكل مقدمة فً القابمة األولى إجابة فً القابمة الثانٌة، وٌطلب من

الطالب أن ٌربط كل كلمة أو عبارة فً القابمة األولى بما ٌناسبها من كلمات 

 .أو عبارات فً القابمة الثانٌة

 

 ٌستخدم هذا النوع لقٌاس قدرة الطالب على ربط المفاهٌم والمبادئ
 .والتعمٌمات العلمٌة
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 جوانب الضعف فً الفقرات ذات االجابة المنتقاة
 

 .تمّكن الطالب من الوصول الى االجابة الصحٌحة بالتخمٌن العشوابً -1

 

 .ال تعطً الفرصة للطالب أن ٌعّبر عن معرفته بلغته الخاصة -2

 

 .تشّجع الطالب على تفتٌت المادة الدراسٌة دون محاولة الربط بٌن االفكار -3

 

 .تحتاج الى فترة زمنٌة طوٌلة نسبٌاً فً إعدادها -4

 

تحتاج الى الى مهارة وخبرة لصٌاغتها خاصة عند قٌاس المستوٌات العقلٌة  -5

 العلٌا
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 جوانب القوة فً الفقرات ذات االجابة المنتقاة

 

 .توفر تغطٌة جٌدة للمادة الدراسٌة -1

 

 .ٌتحدد المطلوب فً السإال بشكل واضح ال ٌحتمل الغموض -2

 

 .تقلل من أثر التورٌة -3

 

 .سهولة تصحٌح االجابات -4

 

 .موضوعٌة التصحٌح -5

3/21/2018 34 



3/21/2018 35 

 االرشادات الخاصة بفقرات الصواب والخطأ

 االرشادات

 قررالمالمحتوى المراد قياسه مغطى في  -1

 عدد الفقرات الصحٌحة ٌساوي عدد الفقرات الخاطبة -2

 (ولٌس حسب ترتٌب معٌن قد ٌكتشفه الطالب)الفقرات موزعة عشوابٌا  -3

 الفقرات متساوٌة فً الطول -4

 (بحٌث ال تحتمل الصواب والخطؤ بنفس الوقت)كل فقرة تحتوي على فكرة واحدة فقط  -5

 (اي عدم استخدام مفردات غٌر شابعة او تراكٌب لغوٌة معقدة)لغة السإال سهلة وواضحة  -6

   النقل الحرفً من الكتاب عدم -7

 (ربما، احٌانا: مثل)او التً تفٌد االحتمال ( دابما، كل، فقط: مثل)التً تفٌد الجزم والتؤكٌد الكلمات  تجنب -8

تحاشً استخدام النفً او نفً النفً، واذا لزم وجود ذلك فقد تم تنبٌه )الفقرات مصاغة بشكل اٌجابً  -9

 (الطلبة

 (ولكن لٌس على حساب الوضوح)الفقرات قصٌرة ما امكن  -10
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 االرشادات الخاصة بفقرات االختيار من متعذد

 االرشادات

 قررالمالمحتوى المراد قياسه مغطى في  -1

 المطلوب واضحا فً متن السإال وقبل قراءة البدابل -2

 الكلمات المشتركة فً البدابل موجودة فً متن السإال ولٌست مكررة فً البدابل -3

 البدابل بنفس الطول تقرٌبا -4

 البدابل متجانسة تقرٌبا -5

 (لتقلٌل نسبة التخمٌن) 5-4عدد البدابل لكل سإال من  -6

 عدد االجابات الصحٌحة موزعة بالتساوي على البدابل -7

 (ال ٌوجد نمط لالجابة الصحٌحة بحٌث ٌكتشفه الطالب)موقع االجابة الصحٌحة بٌن البدابل عشوابً  -8

 لكل فقرة اجابة واحدة فقط صحٌحة وهً موجودة بٌن البدابل -9
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                   ممٌزة باشارة معٌنة حتى ( التً بدابلها كلها صحٌحة ولكن االجابة هً البدٌل االكثر صحة)الفقرة  -10

 لكل الفقرات اكثر من اجابة واحدة صحٌحةال ٌعتقد الطالب ان        

 "ال شٌا مما ذكر"أو " جمٌع ما ذكر"البدٌل  عدم استخدام -11

 االجابة الصحٌحة ال تظهر بطول ممٌز ٌلفت نظر الطلبة -12

 جمٌعها محتملة من وجهة نظر الطالب( البدابل باستثناء االجابة الصحٌحة)المموهات  -13

 ٌجوز اذا كانت البدابل اسماء ذكور واناث فال : مثالً )هناك تناسق لغوي بٌن متن السإال والبدابل  -14

 (النها ستشٌر الى الذكور فقطاستخدام كلمة هو فً متن السإال        

 (اجابة سإال الحق ال تعتمد على اجابة سإال سابق له)االسبلة مستقلة عن بعضها البعض  -15

 (اي عدم استخدام مفردات غٌر شابعة او تراكٌب لغوٌة معقدة)لغة السإال سهلة وواضحة  -16

 النقل الحرفً من الكتاب تجنب -17



 االرشادات الخاصة بفقرات المطابقة
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 تنطبق اإلرشادات
ال 

 تنطبق

 قررالمالمحتوى المراد قياسه مغطى في  •

 عناصر العمود الواحد متجانسة•

 .عدد العناصر في عمود اإلجابات أكثر مف عدد العناصر في عمود المقدمات•
 كحد أقصىثمانية  -خمسةعدد العناصر في عمود المقدمات •

 عدد العناصر في عمود اإلجابات عشرة كحد أقصى•

 االختصار في طوؿ كؿ عنصر مف عناصر المقدمة واإلجابات•

 األقصر هي اإلجاباتالعناصر •

 ترتب العناصر في عمود االجابات ترتيبًا عشوائياً •

أي عدـ استخداـ مفردات غير شائعة أو تراكيب لغوية )لغة السؤاؿ سهمة وواضحة  •
 (معقدة

 تجنب النقؿ الحرفي مف الكتاب•



 نشاط

 

م فقرات االختٌار من متعدد التالٌة: اوالا  ٌّ  :ق

 :مثال  

 :الدولة العباسية
 .داـ حكمها حوايل مخسمائة كعشركف عاماأ-

 . أسسها العباس ابن االحتفب-

 .امتدت الفتوح يف عهدىا لتبلغ بالد فارسج-

 .انتهت على يد القائد ادلغويل ىوالكود-
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كخطأ صح نوع من اختبارية مفردات أربعة دتثل بدائل أربعة يواجو الطالبا أف يالحظ 
 ادلطلوب على يتعرؼ اف دكف ادلخترب جييب كقد التارخيية القضايا من كاسع مدل تغطى

 الطالب من يتطلب  زلددة مشكلة ليعرض صياغتو يعاد أف ديكن السؤاؿ .السؤاؿ من
 ادلشكلة حتديد ايضا ، ادلشكلة اكتشاؼ زلاكلة من بدال الصحيحة االجابة يف التفكري
 .كاحد موضوع على البدائل تركيز على يساعد

ثالمتصحيح ال 

كم عاما تقريبا استمر حكم الدولة العباسية؟ 

 480أ-

 520ب-

 540ج-

 560د-
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 :قيم الفقرات التالية
--------- يشري إىل قياس االختبار ما كضع لقياسو. 

 الثباتأ-

 الصدؽب-

 التعميمج-

 الشموؿد-

 يكتب اجلذر احيانا يف مجلة ناقصة حتتاج إىل اكماؿ باختيار البديل الصحيح، كيف ذلك
ينصح سلتصوا القياس بعدـ صياغة مجل ناقصة بًتؾ فراغ يف بداية اجلذر الف ادلخترب 
يبقى اجلذر يف الذاكرة قصرية ادلدل بينما حياكؿ التفكري يف االجابة الصحيحة ، كما 

 .يف ىذا النوع من االسئلةلوحظ ايضا أف مستول القلق يزداد 
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استخداـ ادلاء ليس مناسبا المخاد احلرائق الناشئة عن حرؽ: 

 الكحوؿأ-

 القطنب-

 الورؽج-

 اخلشبد-

 يواجو صعوبة يف فهم ادلعٌت يف عبارات النفي، كالبعض يقرأ ادلفردة دكف التوقف عند الطلبة بعض
مع أف مجلة النفي يوصى بتجنبها إال  . حركؼ النفي  أك ينسى عكس العالقة ادلنطقية رلاؿ السؤاؿ

ديكن اف حيدد اخلطر كيراعي قواعد  الطالباهنا قد تكوف احيانا مفيدة،  من ذلك تقومي ماإذا كاف 
 سابقالسالمة اثناء العمل يف ادلخترب، كما يف ادلثاؿ ال
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كديكن ايضا إعادة صياغة العبارة كالتايل: 
 ماعداطفايات ادلاء مناسبة المخاد احلرائق الناجتو عن كل شلا يلي: 
 الكحوؿأ-

 القطنب-

 الورؽج-

 اخلشبد-
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من  3سم  57,35مقدار ادلاء الذم ينبغى اضافتو إىل  ماNa Cl  1,96كتركيز M   
 ؟5M.,1لتخفيض تركيزه إىل 

 3سم 17,59أ-

 3سم 42,65ب-

 3سم 74,94ج-

 3سم 112,41د-

ضركرية كغري  معقده أك صعبة معلومات بإدخاؿ تضخيمها عدـ ينبغى ادلفردة صعوبة 
 بتخفيف تتعلق مسألة حيل أف ادلخترب من أردنا إذا ادلثاؿ سبيل على السؤاؿ، جذر يف

 لتعقيد كسور  استخداـ الضركرم من فليس Molarity ادلوالرية مفهـو مستخدما زللوؿ
 يف القيم بينما مربكة تفصيلية معلومات حيتول التايل فادلثاؿ الصحيح، للحل الوصوؿ

   .الضركرية كغري الصعبة ادلعلومات ذاتو الوقت يف كتتالىف اذلدؼ نفس تقيس الثاين ادلثاؿ
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 تصحيح ادلثاؿ: 
  من   3سم 60إىل  ينبغى اضافتو الذم ما مقدار ادلاء بالسنتيمًت ادلكعبNa Cl  

 ؟M 1,5لتخفيفو إىل  M 2كتركيز 
 20أ-

 40ب-

 80ج-

 120د-
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 كما يستخدم في البحث العلمي يقصد به" الفروض"مصطلح: 
 من كتعميم رلرد تفكري بعد أك استنتاج أك تأمل حالة بعد يصاغ مقًتح أك مفهـوأ-

 االدلة طريق عن احتمالية كفرض ادلالحظة، احلقائق من رلموعة يربط أك يفسر احلقائق،
 .كاالعتماد القبوؿ قطعية حالة ديثل كال كادلفاىيم احلقائق حتليل طريق عن أك التجريبية

 معينة ظركؼ حتت ثابتو أهنا حديثا ثبت الىت  الظواىر بني العالقة أك التنظيم من حالةب-
 كالتأكد الختبارىا  عادلي بشكل مقبولة اختبارات أك قوية أدلو ضوء يف صياغتها كمت
 .صحتها من

 يتم لذلك التجريبية، أكنتائجو ادلنطقية هنايتو إىل اخللوص اجل من مبدئيا يطرح اقًتاح ج-
 النتائج ضوء يف رفضو أك قبولو ذلك بعد ليتم ادلعركفو احلقائق مع تطابقو دلعرفة اختباره

   .ادلالحظو
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تصحيح المثال: 
     كما يستخدم في البحث العلمي يقصد به" الفروض"مصطلح: 
 .تفسري تأكيدم جملموعة من احلقائق ادلالحظة  الىت مل يتم اثباهتا بشكل قاطعأ-

 .استنتاجات مثبتو عادليا تفسر رلموعة من احلقائق ادلالحظةب-
 . مؤقت قابل للقبوؿ أك الرفض كفقا للمقارنة مع رلموعة من احلقائق ادلالحظةتأكيد ج-
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  القرآن الكريم بعد نزل: 
 االصليل أ-

 التوراة  ب-

 الزبور ج-

 البدائل ادلتداخلو ختلق حالة من عدـ الفهم، كأحيانا أخرل جتعل من السهولة حتديد
إضافة إىل ذلك إذا كاف التداخل حيتول على االجابة الصحيحة فذلك . بعض ادلشتتات

 .  يعٌت كجود أكثر من إجابو صحيحة
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 تصحيح ادلثاؿ 

 القرآن الكريم مباشرة بعد نزل: 
 االصليلأ-

 التوراة  ب-

 الزبورج-
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 ،قضيت عشر دقائق محأوال  تدريب أحد الموظفين على كيفية تغيير حبر الطابعة

 : ان الموظف ال يزال غير قادر على تغيير الحبر ، عند ذلك ينبغى عليكولكن 
 .رب ادلوظف ليطلب من اقرب موظف وجواره  تغيريىا يف ادلرات القادموختأ-

 رب ادلوظف بأنك مل تشعر ذهذه الصعوبو كاسالو عن حتديد الصعوبو الىت يواجههاختب-

 .راجع  اخلطوات الىت شرحتها كتأكد من أف ادلوظف فهمها مجيعاج-
 رب ادلوظف بأنك شعرت بادللل كسوؼ ختربه الحقا ختد-

 

 اذا كتبت االجابة الصحٌحة فً صٌاغة معٌنة والمشتات كتبت بشكل مختلف

 .باالجابةفربما ٌعطى ذلك المختبر اٌحاء 
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تصحيح ادلثاؿ 

  ،قضيت عشر دقائق محاوال  تدريب أحد الموظفين على كيفية تغيير حبر الطابعة
 :الموظف ال يزال غير قادر على تغيير الحبر ، عند ذلك ينبغى عليك أن 

 .تسأؿ موظف وجواره اف يغري لو  شريط الطابعة يف ادلستقبلأ-
 .اسالو عن الصعوبة الىت يواجهها بالتحديدب-
 .تأكد من أف ادلوظف فهمها مجيعاتتراجع  اخلطوات الىت شرحتها ك ج-
 .من تدريبو خترب ادلوظف بأنك شعرت بادلللد-
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لتجنب العدوى أثناء االصابة بجرح غائر في اليد، ينبغى عليك: 
 الًتدد دائما على ادلركز الصحي ألخذ تطعيمات ضد الكزازأ-

 عالج بادلضادات احليوية كلكن فقط إذا كاف اجلرح مؤدلا يتلقب-

 .التأكد من عدـ دخوؿ جسم غريب يف اجلرحج-
 نزؼ اجلرحمبواد كحوليو إال  اعدـ مسح اجلرح ابدد-

 

 بعض الكلمات مثل ابدا كدائما كفقط عادة ما ُتضمن يف ادلشتتات كعامل جذب
 كلكنها يف الغالب تعطى إشارة للمخترب بأستبعادىا من االجابات احملتملو
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تصحيح ادلثاؿ 

 لتجنب العدوى اثناء االصابة بجرح غائر في اليد، ينبغى عليك: 
 .الذىاب إىل ادلركز الصحي للتطعيم ضد الكزاز أ-

 .اتلقي عالج بادلضادات احليوية إذا كاف اجلرح مؤدلب-
 .التأكد من عدـ دخوؿ جسم غريب يف اجلرحج-
 .مسح اجلرح مبواد كحولية اذا مل يكن اجلرح ينزؼد-
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  ؟ (  18،  9،  9،  5،  4،  3) ما قيمة المتوسط الحسابي لألعداد 

      80 أ-

   70 ب-

  60   ج-
  8   د-
غري ادلشتت ىذا أف لو كما  تعمل الفقرة جيعل كظيفتو أداء يف يفشل مشتت أم 

 إىل التوصل ادلمكن من كاف  إذاف الفاعلة، ادلشتتات تضمني جيب كلذلك .موجود
 اعداد على احلفاظ جملرد ضعيفة مشتتات حشو على االصرار فتجنب ، أكثالثة مشتتني

 .الفقرات جلميع البدائل من كيةامتس
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تصحيح ادلثاؿ 

 ؟(  18،  9،  9،  5،  4،  3) ما قيمة المتوسط الحسابي لألعداد 
       5أ-

   7 ب-

   8   ج-
   9 د-
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 ادلناسبة؟ ادلراجععند القياـ ببحث تربوم،  أم فهرس شلا يأيت يعد األفضل لتحديد 

 .الدليل للمصادر العلمية يف الًتبيةأ-
 .الفهرس احلديث للمجالت الًتبويةب-
 .ادلوسوعة العلميةج-
 .ادلوسوعة العادلية يف الًتبيةد-

 
 

 تجنب اإليحاء غير المقصود باإلجابة 
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 ثاؿ ادلتصحيح 
 ادلناسبة؟ ادلراجععند القياـ ببحث تربوم،  أم  شلا يأيت يعد األفضل  لتحديد 

 .الدليل للمصادر العلمية يف الًتبيةأ-
 .الفهرس احلديث للمجالت الًتبويةب-
 .ادلوسوعة العلميةج-
 .ادلوسوعة العادلية يف الًتبيةد-
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يف أم ادلدف التالية يقع ادلسجد احلراـ  ؟ 

 ادلدينة ادلنورة  أ-

 القرل   أـ  ب-

 القدس ج-

 الطائفد-

تجنب استخدام الكلمات الصعبة غير الضرورية 

الذم اذلدؼ  إىل اضافة اخرل قدرة تقيس سوؼ ادلفرده فإف صعبة ادلستخدمو الكلمات كانت  اذا  
   ادلفرده، أجلو من كتبت
كقد ادلفردة، ىدؼ لتحقيق مهمة تكوف عندما فقط تستخدـ كالتقنية الصعبة الكلمات استخداـ 

 ادلفردة سهولة من %10 بنسبة تسهم ادلستخدمة الكلمات سهولة أف الدراسات بعض أكضحت
(Cassels & Johnstone, 1984) . 
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 ما ىو أفضل موصل للتيار الكهربائي ؟ 

 اذلواء     ( أ 

 ادلطاط  (  ب

 النحاس (  ج   

 ادلاء (  د   
  
 في ( أي مما يلي ) إذا لم يكن هناك جواب متفق عليه فإن األفضل استخدام

 سؤال جذر ال
 ( .قد يوجد موصل للتيار الكهربائي أفضل من مجيع ما ذكر ) يف ادلثاؿ السابق 
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 مثاؿ جيد : 
 أم شلا يلي أفضل توصيال للتيار الكهربائي ؟ 

 اذلواء     (  أ 

 ادلطاط  (  ب

 النحاس (  ج   

 ادلاء  (  د
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استراتيجيات للتركيز على عمليات التفكير العليا 

الكثري  لدنياال يتطلب صياغة مفردات اختيار من متعدد الىت تقيس مستويات التفكري ا
من اجلهد خاصة عند االدلاـ بالقواعد الىت سبق ايضاحها لبناء ادلفردة  كما يف ادلثاؿ 

 :التايل

من مرادفات مصطلح الثبات: 

 االتساقأ-

 االرتباطب-

 التمثيلج-

 التطابقد-
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مستويات تقيس اسئلة صياغة يف يتمثل األسئلة معدك وهيواج الذم الكبري التحدم 
 تلك لقياس بسيطة صيغة يف السؤاؿ جذر بناء يتعذر ما فعادة العليا، التفكري

 االسًتاتيجيات من الكثري ظهرت لذلك النظرية، التخصصات يف خاصة ادلستويات،
     -:أمهها من كالىت ادلستويات، تلك كؿاتن على ادلساعدة

السيناريو على القائمة المشكالت لح اسئلة Scenario-Based Problem Solving 

Item الحالة دراسة أو Case Study 

 جلانب ا يفتقدـ ىذه االسًتاتيجية إمكانية استخداـ عمليات تفكري عليا كتطبيقات
ادلعريف، كتعد أحد الطرؽ احملكمة البناء كالعالية التنظيم الىت تضمن سهولة يف التصحيح 

   .أك تقدمي حالة إال اهنا صعبة اإلعداد كحتتاج إىل كقت طويل إلعداد سيناريو مناسب
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مثال 

الحرارية السعرات وحرق الليل اثناء النوم كمية  بين العالقة الباحثين من اثنان درس 
 الذين االفراد كان  اذا ما بمعرفة مهتمين الباحثان كان  الجنسين، من فردا 42 لـ

 حصل وقد .التمارين جلسة خالل الستخدامها أكثر طاقة لديهم أكثر ينامون
 والفا  0,08 اتجاهين في احتمالية درجة عند  0.28 ارتباط معامل على الباحثان
0,01. 

 أي مما يلي يعد السؤال األنسب للبحث؟  1.

 ىل يوجد عالقة بني كمية النـو كجتدد النشاط؟أ-

 ىل كمية النـو ترتبط  مبستول الطاقة ادلستخدمة ؟ب-

 ماسبب جتدد النشاط؟ج-
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؟ ما نوع متغري. 2  كمية النـو

 مستقلأ-

 تابعب-

 تنبؤمج-

 ثانوم د-

 

 إقرارىا؟ ينبغى الىت اخلتامية النتيجة ما -3 

 الرفضأ-

 القبوؿب-

 ال ديكن التحديدج-
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2 مثال 
كيكلي  االدلاين العضوية الكيمياء عامل كاجو Auguste Kékulé فً تتمثل حلها عن عجز مشكلة 

 االٌام إحدى وفً البعض ببعضها  البنزٌن مادة فً الكربون ذرات ارتباط كٌفٌة معرفة

 نفسها حول تفتل الجزٌبات أن منامه فً ورأى  المدفؤة أمام غفى حلها فً ٌفكر كان عندما

 وادرك كٌكلً استٌقض .طوق شكل فً والتفت ذٌلها الثعابٌن احد ابتلعت وفجؤة ثعابٌن كؤنها

 .حلقة لتشكل بعضها مع البنزٌن لمادة الست الكربون ذرات بإدراج حلها ٌمكن المشكلة ان

 .إلٌه ذهب ما صحة من  الحقا التؤكد تم وقد

ىي ادلرحلة ىذه ىل االبتكار، عملية مراحل احد توضح السابقة الفقرة: 
 preparation   التحضريأ-

 incubation    احلضانةب-

 orientation      التهيئةج-

 illumination     التنويرد-

    التحقق verification   
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 Premise- Consequenceنتائج    -مقدمة

 يقـو ىذا النوع من األسئلة على حتديد العالقة بني مكونني أساسيني سػواء كانػت العالقػة
 . رياضية أك منطقية

مثال: 

 كيصػػػاحبو زيػػػادة % 10اذا كػػػاف اػػػو االنتػػػاج احمللػػػي يف ادليزانيػػػة العامػػػة يػػػزداد سػػػنويا بنسػػػبة
 :، فإف الوضع احلقيقي للميزانية%8سنوية يف التضخم بنسبة 

 يظل ثابتاأ-

 %10يزداد بنسبة ب-
 %8يقل بنسبة ت-
 % 2يزداد بنسبة ث-
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  Analogyاالستدالل 

 القياس يعرؼ بأنو مقارنة بني حالتني سلتلفتني ذهدؼ التعرؼ
 .على العامل ادلشًتؾ بينهما
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مثاؿ 

 للعالقة بني الكلمتني ادلوضحتني أدناه اخًت من البدائل اقرب كلمتني يربطهما كفقا
 نفس العالقة

     1-    طوب: بناء 

 طباشري: معلمأ-

 سالح نارم: جندمب-

 كمرا: مصورج-

 كلمات: كتابد-

 خشب: صلارق-
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 مثاؿ 

الشمس للنهار كالقمر لػ: 

 النجـوأ-

 الليلب-

 االرضج-

 السماءد-
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 Context-Depending Itemsالمفردات المعتمدة على السياق 

ادلكونات من ذلك غري أك جدكؿ أك صورة أك بيانيا رمسا يتضمن األسئلة من النوع ىذا 
 النوع ىذا كيستخدـ الصحيحة، لالجابة للتوصل بياناهتا على االعتماد يفًتض اليت

 من كاسع كمدل التطبيق مستول قياس على قدرة من بو يتسم دلا االختبارات يف بكثرة
 .كالقدرات العليا التفكري عمليات
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 3مثال 

الدكاء لضبط ضغط الدـ،   يتضح من الرسم  ملجم من 80يتوجب على أمحد  أخذ 
البياين التايل الكمية األكلية من الدكاء كالكمية الفاعلة ادلتبقية يف دـ أمحد يوميا على مدل 

 .أربعة أياـ

 كم ملجم من الدكاء يبقى فاعال عند انتها اليـو األكؿ؟ 1.

   6أ-
 12ب-

 26ج-

 32د-
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 (ملجم)الكمٌة المتبقٌة من الدواء 



-  أم شلا يأيت  ديثل النسبة التقريبية للكمية الفاعلة ادلتبقية من الدكاء ، عند هناية كل يـو
 من اليـو السابق؟

 %20أ-
 %30ب-
 %40ج-
 %80د-
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 الفقرات ذات اإلجابة المصاغة:  ثانٌاا 

ٌطلب إلى الطالب فً هذا النوع من الفقرات أن ٌصوغ اإلجابة بكلماته 

وبؤسلوبه ، ولكن بدرجات متفاوتة من الحرٌة ، بحسب درجة تحدٌد اإلجابة 

 .التً تختلف باختالف نوع الفقرة

 

 :تشمل الفقرات ذات اإلجابة المصاغة األنواع اآلتٌة 

 

 :فقرات التكمٌل ( 1

هً جملة خبرٌة غٌر مكتملة المعنى ، وٌطلب من الطالب أن ٌكملها بوضع * 

 .الكلمة المناسبة ، أو شبه الجملة ، أو الرمز ، أو الرقم

ٌعّد هذا الشكل من أكثر أشكال فقرات اإلجابة المصاغة تقٌٌداً لحرٌة الطالب * 
 .  فً صٌاغة اإلجابة 
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 فقرات اإلجابة القصٌرة( 2

 ًاإلجابة عن هذا النوع من الفقرات أطول من إجابة فقرة التكمٌل ، فه

 .تعطً درجة أعلى من الحرٌة للطالب فً اإلجابة عنها

 

 :ما نوع االسبلة التالٌة: مثال

 وّضح المقصود باالختبار التحصٌلً؟( أ    

 ................................المقصود باالختبار التحصٌلً هو ( ب   

الطلبة لمعلومات ومهارات فً درجة امتالك منظمة لتحدٌد الطرٌقة ال( ج   

تم تعلمها مسبقاً، وذلك من خالل إجاباتهم على مجموعة من  مادة دراسٌة

 ...............تشٌر الى  الفقرات التً تمثل محتوى المادة الدراسٌة
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 الفقرات اإلنشائٌة ( 3

هذا النوع من األسبلة ٌعطً الطالب حرٌة أكبر من أسبلة التكمٌل ،    

 :واإلجابة القصٌرة ، وٌقسم هذا النوع إلى قسمٌن 

 

 .الفقرات اإلنشابٌة محددة اإلجابة وحل المسابل( أ

ٌُّعدد أسباباً ، أو     الفقرات التً تحتمل إجابتها نقاطاً محددة ، كؤن 

 .ٌذكر مكونات ، أو ٌحل مسؤلة حسابٌة 

 

 .الفقرات اإلنشابٌة مفتوحة اإلجابة( ب 

الفقرات التً تعطً حرٌة للطالب بؤن ٌجٌب عن الفقرة دون قٌود      

 .على طول اإلجابة أو تنظٌمها أو زمن اإلجابة 
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 جوانب الضعف فً الفقرات ذات االجابة المصاغة

 

، أي محاولػػػة Bluffingاحتمػػػاؿ تػػػأثر عالمػػػة الطالػػػب بعامػػػؿ التوريػػػة 1.
الطالػػػب إعطػػػاء إجابػػػة لمحصػػػوؿ عمػػػى أي عػػػدد مػػػف النقػػػاط، وخاصػػػة 
ضعيؼ التحصيؿ الػيي يشػعر بحاجتػه إلػى بعػض النقػاط لموصػوؿ إلػى 

 . عالمة النجاح التي تحددها المؤسسة التعميمية
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تحتاج إلى وقت طويؿ في تصحيح ورقػة الطالػب الواحػد، وبالتػالي فػ ف . 2
المعمػـ يشػػعر باإلرهػػاؽ إيا كػػاف عػدد الطمبػػة كبيػػرًا نسػػبيًا كمػا أنػػه قػػد يحتػػاج 
يلػػػؾ الوقػػػت فػػػي إنجػػػاز مهػػػاـ أخػػػرى يات عالقػػػة بالعمميػػػة التعميميػػػة، ممػػػا 
يضػػطرأ أحيانػػًا إلػػى تأجيػػؿ عمميػػة التصػػحيح، وبالتػػالي التػػأخير فػػي إرجػػاع 

 .  أوراؽ اإلجابة لمطمبة
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إمكانيػػػة تيبػػػيب عالمػػػة الطالػػػب مػػػف مصػػػحح إلػػػى  خػػػر، بمعنػػػى أنهػػػا . 3
وعندما يفسح المجاؿ لمطالب مراجعػة . تتمتع بدرجة ما مف ياتية التصحيح

المعمػػػـ فػػػي اإلجابػػػات فقػػػد نالحػػػظ اقتنػػػاع المعمػػػـ بضػػػرورة تغييػػػر عالمػػػات 
 .  بعض الطمبة
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محػػػػدودة القػػػػدرة عمػػػػػى تغطيػػػػة األهػػػػػداؼ أو اختيػػػػار عينػػػػػة ممثمػػػػة مػػػػػف . 4
الفقػػرات، بمعنػػى أف المعظػػـ يواجػػه مشػػكمة فػػي تغطيػػة المػػادة الدراسػػية بعػػدد 
قميؿ مف األسئمة، وبالتالي تفاوت شعور الطمبة بدرجة الرضا عػف األسػئمة، 
فقد يشعر أحدهـ بأنه كاف محظوظًا، بينما يشعر  خر بػأف األسػئمة جػاءت 
مػف مػادة لػـ يقرأهػا أو لػـ يركػز عميهػا، وهنػا تظهػر محػاوالت بعػض الطمبػة 
إلعػػادة االمتحػػاف، بينمػػا يػػرفض  خػػروف العتقػػادهـ بػػأف الفرصػػة قػػد تكػػوف 
معكوسة وهيأ إشارة ضمنية إلى تيبيب العالمات بتغير األسئمة مف المػادة 

 . نفسها
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انخفػػاض درجػػة تحديػػػد نػػاتا الػػػتعمـ المقصػػود فػػي السػػػؤاؿ الواحػػد، ممػػػا . 5
يػػؤدي إلػػى صػػعوبة تحضػػير مفتػػاح تصػػحيح، وبالتػػالي ظهػػور إجابػػات لػػـ 

 . يتوقعها المعمـ، الختالؼ قدرة الطمبة في تحديد المطموب مف السؤاؿ
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ما هً جوانب القوة فً الفقرات مصوغة االجابة؟ 
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جوانب القوة في فئة الفقرات ذات اإلجابة المصوغة : 

الػػزمف الكمػػي إلعػػداد فقػػرات االختبػػار أقػػؿ ممػػا هػػو عميػػه بالنسػػبة لمفئػػة 1.
األخرى، بمعنى أف المعمـ ال يشعر بأنه يستهمؾ جزءًا واضحًا مػف وقتػه 
فػػػي صػػػياغة األسػػػئمة، مػػػع أف السػػػؤاؿ الواحػػػد يسػػػتحؽ وقتػػػًا أطػػػوؿ فػػػي 

 . صياغته، إيا قورف بسؤاؿ موضوعي
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تقمػػؿ فرصػػة التخمػػيف إلػػى الحػػد األدنػػى، ولكػػف قػػد ال تهممػػه تمامػػا، فقػػد 1.
يجػػد الطالػػب بعػػض المفػػاتيح أو المؤشػػرات التػػي تشػػجعه عمػػى التخمػػيف، 
مثػػؿ تحديػػد المعمػػـ لعػػدد النقػػاط المطموبػػة فػػي إجابػػة السػػؤاؿ، أو عنػػدما 

 . يبحث عف اإلجابة التي تناسب الفراغ المتروؾ في أسئمة التكميؿ
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تشػػجيع الطالػػب عمػػى تنظػػيـ وربػػط المعمومػػات فػػي المػػادة الدراسػػية بػػداًل . 2
 . مف تفتيتها في الوقت اليي تكوف فيه بحاجة إلى مراعاة الترابط

تهػػيء لمطالػػب فرصػػة اإلبػػداع، وظهػػور فرديتػػه فػػي اإلجابػػة، فقػػد يظهػػر . 3
إبداعه مف خالؿ إجابته المتميزة عف إجابات غيرأ مف الطمبة، والتي قػد ال 
توجد في مفتاح التصحيح اليي يعدأ المعمػـ، ولػف يظهػر هػيا إال إيا أجػاب 

 .  بمغته الخاصة
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سهولة إعدادها لقياس المسػتويات العقميػة العميػا لممجػاؿ المعرفػي، وهػيا . 4
ال يعنػػي التقميػػؿ مػػف مسػػتوى االهتمػػاـ الػػيي تتطمبػػه صػػياغة األسػػئمة بهػػيا 
المستوى، خاصة عندما يكوف المعمـ غير قادر عمػى التمييػز بػيف غمػوض 

 .تعقيدأالسؤاؿ وصعوبته، ودرجة 
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 :نشاط

 

 إختٌار نوع دون آخر من أنواع الفقرات السابقة؟نرجح كٌف 
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 كٌف ٌرّجح المعلم إختٌار نوع دون آخر من أنواع الفقرات السابقة؟

 

 المادة الدراسٌةطبٌعة. 

 

  الهدفٌة او النتاجمستوى العبارة. 

 

  ًالشعبةعدد الطلبة ف. 

 

 الزمن المتوفر لالجابة. 
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 الحصول على نتابج االختبار بسرعةأهمٌة. 

 

 المتوفر العداد االختبار مقابل الزمن المتوفر للتصحٌحالزمن. 

 

 المتوفرة فً المدرسةاإلمكانات. 

 

 مقابل التورٌةالتخمٌن. 
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إرشادات خاصة بالفقرات اإلنشائٌة  . 

 

إعدادها ٌإخر ال وأن إلعدادها، الوقت  من كافٌاً  جزءاً  ٌخصص بؤن ٌنصح 

 باستطاعته أن أحٌاناً  المدرس ٌشعر فقد .وجٌزة بفترة االمتحان قبل حتى

 من انتقاله أثناء أو المحاضرة بداٌة فً دخوله عند سإالٌن أو سإال وضع

   ،محاضرتٌن بٌن استراحته فترة أثناء أو المحاضرة، غرفة إلى المكتب

 

لٌس جٌد بشكل أسبلة بضعة أو سإالٌن اختٌار بؤن ٌتذكر أن المدرس على 
   .السهل باألمر
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بنوع تحقٌقها ٌستحٌل أو ٌصعب قد اإلنشابٌة األسبلة تحققها التً المزاٌا أن 

 فمن معٌن، دراسً محتوى أو معٌنة عمرٌة مرحلة فً األسبلة من آخر

 ٌفكر ما ٌصوغ بؤن للطالب ٌسمح لم إذا للطالب المعقد األداء قٌاس الصعب

 التفكٌر مستوٌات لقٌاس استخدامها فً ٌنصح وعلٌه الخاصة، بمفرداته فٌه
 .العلٌا
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تتمتع وأن بد ال بل مطلق بشكل اإلجابة مفتوحة الفقرة تكون ال بؤن ٌنصح 

 بؤنه الطالب ٌشعر حتى واضحة المشكلة تكون أن بمعنى التحدٌد، من بدرجة

 االختبار لتعلٌمات فإن ولذلك .اإلجابة من معٌن حد عند ٌتوقف أن ٌمكن

 اإلطالة السلوك على الدال الفعل ٌحتمل عندما خاصة التحدٌد، هذا فً دور
   .المقارنة والنقد والتوضٌح التحلٌل، الشرح، مثل اإلجابة فً
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 بزٌادة تحدٌد السإال من خالل استخدام الفروع فً المدرس لذلك ٌنصح

السإال الواحد بشرط أن تكون مستقلة، أي ال تعتمد إجابة نوع على إجابة 

آخر أو من خالل تجزأة أو تفتٌت السإال إلى عدة أسبلة إنشابٌة ذات إجابة 

 :محددة، أو من خالل استخدام بعض المحددات اللفظٌة مثل

  العالقة، اكتب خمسا ، بما ال ٌزٌد عن حٌث، أو أعط مثاالً ٌوضح من قارن
 ...سطرٌن اشرح
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تحاشي وضع أسئمة اختيارية، بمعنى اختيار الطالب لسؤاؿ مػف سػؤاليف 1.
أو لسؤاليف مف ثالثة أو أربعة، وهكػيا، ألف لهػيا االختيػار . لإلجابة منه

 : مساوئ وعيوب أكثر مف المزايا، وفيما يمي أهـ العيوب المحتممة
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 نشاط

 

 لماذا ال ينصح المعمم بوضع أسئمة اختيارية في االمتحانات التحصيمية؟
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تشجٌع الطالب على دراسة جزء من المادة وترك الجزء اآلخر إذا إمكانٌة 1.

عرف مسبقاً من المدرس بؤن األسبلة اإلنشابٌة، كما سٌعتمد بعض الطلبة 
 . جزبٌاً على الحظ والتوقع لبعض األسبلة

ارتباك بعض الطلبة أو ترددهم فً اختٌار السإال الذي ٌعتقد أنه ٌجٌب 2.

عنه بشكل أفضل وبالتالً قد ٌشطب إجابته عن سإال بعد أن ٌستهلك 
 . جزءاً من فترة االمتحان، وٌعود من جدٌد الختٌار سإال آخر
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إمكانية لجوء بعض الطمبة لإلجابة عف جميع األسئمة تاركًا الحرية . 3
لممدرس أف يختار ما يريد، مع أف المدرس قد يشعرأ بأنه سيختار العدد 
المطموب حسب الترتيب الوارد في ورقة اإلجابة، وبالرغـ مف صعوبة 

صرارأ عمى إجابة جميع األسئمة، فقد ال  تفسير المعمـ لسموؾ الطالب، وا 
يغير المعمـ مف موقفه المتمثؿ في عدـ تصحيح جميع األسئمة واختيار 
أعمى عالمة كما يتوقع الطالب، وهيا بالطبع هو اإلجراء الصحيح، ألف 
تصحيح إجابات جميع األسئمة واختيار أعمى عالمة سيشجع الكثير مف 

الطمبة عمى ممارسة هيا السموؾ، ويصبح إتباع تعميمات االختبار 
 .  اختياريًا، وسيؤدي هيا إلى مزيد مف اإلرباؾ لمطالب والمعمـ
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عنػػد إجابػػة الطمبػػة عػػف أسػػئمة مختمفػػة، فهػػيا يعنػػي أننػػا نقػػيس التحصػػيؿ . 4
بػػأداة قيػػاس تختمػػؼ مػػف طالػػب اخػػر، وبالتػػالي عػػدـ وجػػود أسػػس موحػػدة 
لمتصػػحيح، ممػػا ال يسػػمح بالمقارنػػة بػػيف الطمبػػة، أو يزيػػد مػػف األخطػػاء فػػي 
القياس، إال إيا كاف هدؼ االختيار هو التعرؼ عمى التمايز في اهتمامات 

 .  الطمبة، مع أف هيا هدؼ مستبعد في التقويـ التقميدي
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تعمؿ األسئمة االختيارية عمى تقميؿ أو إخفاء الفروؽ  الحقيقية بيف . 5
الطمبة، فقد تتهيأ ظروؼ االمتحاف بحيث يستطيع الطالب اإلجابة عف 

وبالتالي الحصوؿ عمى عالمات . العدد المطموب مف األسئمة إجابة كاممة
كاممة أو عالية نسبيًا، بمعنى أف العالمات الظاهرية تبالغ في قدرة الطمبة 

 . التحصيمية وتعطي صورة مضممة أو غير حقيقية عنهـ
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قد تكوف العالمة التي يحصؿ عميها الطالب نتيجة لمعبة الحظ، وعند . 6
إعادة االمتحاف، أو عقد إعطاء الطمبة امتحاف  خر مف نفس النوع ربما 

انعكس اتجاأ الحظ، بمعنى أف الطالب اليي يحصؿ عمى عالمة 
منخفضة، ربما حاوؿ مع زمالئه مف نفس المستوى طرح فكرة إعادة 

وعمى . االمتحاف، معتقدًا أف الفرصة ستكوف أفضؿ في المرة الثانية
العكس مف يلؾ بالنسبة لمجموعة أخرى، إي نجدهـ يرفضوف فكرة 

 . اإلعادة
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تنقؿ المدرس عند تصحيحه األوراؽ اإلجابة مف معيار في التصحيح . 7

إلى معيار  خر، ويلؾ حسب السؤاؿ اليي يصادفه في ورقة اإلجابة، 
فعندما يصحح اإلجابة يتبع مفتاح تصحيح واليي يتأثر إلى حد ما 

بالياتية، والراحة النفسية لممدرس، وعندما ينتقؿ إلى إجابة سؤاؿ  خر 
 .يختمؼ المفتاح وما يرافقه مف مؤثرات شخصية مؤقتة
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ال يوجد منافع تيكر يمكف أف يقدمها المدرسوف كمبررات إلعطاء . 8

أسئمة اختيارية سوى أنهـ يعتقدوف بأنها تساعد الطالب، وبالتالي تخفيؼ 
مستوى قمؽ االمتحاف، وعند محاولة ترجمة مفهومه لمساعدة الطالب، 
وبالتالي تخفيؼ مستوى قمؽ االمتحاف، وعند محاولة ترجمة مفهومه 

لمساعدة الطالب نجد أف المقصود إعطاؤأ الفرصة لمحصوؿ عمى عالمة 
عمى أي حاؿ ف ف إعطاء الفرصة لمطالب ليس بهيأ الطريقة . يرضى بها
 (إف صح التعبير)الممتوية 
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ال توجد دراسػات تبحػث فػي قػدرة هػيا األسػموب عمػى تخفػيض مسػتوى  . 9

مػػع أنػػه لػػيس بالضػػرورة أف يضػػحى المعمػػـ بعػػدة . القمػػؽ إلػػى الحػػد األدنػػى
مصػػادر إخطػػاء مقابػػؿ الحصػػوؿ عمػػى منفعػػة افتراضػػية مشػػكوؾ بهػػا، فقػػد 
يؤدي هيا اإلجراء إلى تخفيض مستوى القمؽ إلى حد كبير ممػا قػد يػنعكس 
سمبيًا عمى اهتمامه ودرجة استعدادأ لالمتحاف، وليلؾ ف ف الحؿ األسمـ هو 
وضػػػع أسػػػئمة تحقػػػؽ تغطيػػػة جيػػػدة وشػػػاممة لممػػػادة الدراسػػػية، ويجيػػػب عنهػػػا 

 . جميع الطمبة ليكوف  القياس بمسطرة موحدة لمجميع
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كمػػا يعتقػػد بعػػض المدرسػػيف أنهػػـ بػػيلؾ يراعػػوف الفػػروؽ الفرديػػة بػػيف . 10
الطمبػػة، واخػػتالؼ اهتمامػػاتهـ وخبػػراتهـ، مػػع أف الموقػػؼ االمتحػػاني يهػػدؼ 
بالدرجػػػة األولػػػػى إلػػػػى الكشػػػؼ عػػػػف الفػػػػروؽ الفرديػػػة الحقيقيػػػػة فػػػػي ظػػػػروؼ 
منضػػػبطة ومعياريػػػة، ولػػػيلؾ فػػػ ف إعطػػػاء أسػػػئمة مختمفػػػة يقػػػع ضػػػمف سػػػوء 
االسػػػػػتخداـ أو سػػػػػوء الفهػػػػػـ لمفػػػػػروؽ الفرديػػػػػة، فقػػػػػد يعطػػػػػي المػػػػػدرس طمبتػػػػػه 
موضػػػوعات بحثيػػػة مختمفػػػة إال أف المطمػػػوب فػػػي النهايػػػة هػػػو اتقػػػاف مهػػػارة 
البحػػث بصػػرؼ النظػػر  عػػف المحتػػوى، ولػػيلؾ فػػ ف مفتػػاح التصػػحيح موحػػد 

 . بالرغـ مف اختالؼ الموضوعات
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 االرشادات الخاصة بفقرات التكميل واالجابة القصيرة

 االرشادات

 قررالمالمحتوى المراد قياسه مغطى في  -1

 الفراغات موجودة فً نهاٌة الفقرات -2

 الفراغات فً جمٌع الفقرات متساوٌة فً الطول -3

 (على االكثر)الفقرة الواحدة تحتوي على فراغ واحد فقط  -4

 الفراغات المخصصة كافٌة لالجابة 1.

 (اي عدم استخدام مفردات غٌر شابعة او تراكٌب لغوٌة معقدة)لغة السإال سهلة وواضحة  -6

 تجنب النقل الحرفً من الكتاب -7
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 االرشادات الخاصة بالفقرات االنشائية محذدة ومفتوحة االجابة

 االرشادات

 قررالمالمحتوى المراد قياسه مغطى في  -1

 ....(قارن من حٌث: مثال)االجابة على الفقرة تتمتع بدرجة من التحدٌد  -2

 فً حالة وجود اكثر من فرع للسإال، فان اجابة اي فرع ال تعتمد على اجابة اي فرع اخر -3

 ال ٌوجد اسبلة اختٌارٌة، بمعنى ان ٌختار الطالب االجابة )جمٌع الطلبة ٌجٌبوا على نفس االسبلة  -4

 (على سإالٌن من بٌن ثالثة او اربعة اسبلة على سبٌل المثال    

 (اي عدم استخدام مفردات غٌر شابعة او تراكٌب لغوٌة معقدة)لغة السإال سهلة وواضحة  -5

 تجنب النقل الحرفً من الكتاب -6

 صؼ وايكر واشرح في  ف واحد: الفقرة واضحة وخالية مف االزدواجية والتكرار مثؿ تعميمات  -7
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 : ارشادات لكتابة الفقرات بشكل عام

في ضوء هيا التعدد والتداخؿ في جوانب الضعؼ والقوة ألنواع الفقرات، وفػي 
فػ ف إعػداد االختبػارات . ضوء تعدد العوامؿ التي تتحكـ في اختيػار نػوع دوف  خػر

وبعػػد أف يتخػػي المعمػػـ قػػرارًا باسػػتخداـ . عمميػػة شػػاقة ويات معػػايير عاليػػة المسػػتوى
نػوع معػيف مػف أنػػواع الفقػرات، فػ ف الخطػػوة التاليػة هػي صػػياغة الفقػرات فػي ضػػوء 

رشادات خاصة بكؿ نوع  . إرشادات عامة بكؿ أنواع الفقرات وا 



ارشادات عامة : 

 بكتابػػػة فقػػػرات بصػػػورة أوليػػػة أثنػػػاء عمميػػػة التخطػػػيط أو المػػػدرس ينصػػػح
 .  التدريس بالتدريا ليكوف بيف يديه ممؼ تاـ لمفقرات

 باالسػػتعجاؿ فػػي كتابػػة الفقػػرات عنػػدما يقتػػرب معظػػـ المدرسػػوف يشػػعروف
األسئمة مػا تسػتحقه مػف وقػت واهتمػاـ عطى تموعد االختبار، وبالتالي ال 

 . في إعدادها
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 المفضؿ صػياغة أكثػر مػف فقػرة لمهػدؼ الواحػد، كمػا ينصػح بترتيبهػا مف
كمػػا . حسػػب درجػػة أهميتهػػا أو أهميػػة المحتػػوى الدراسػػي  الػػيي تتضػػمنه

ليػتمكف مػف . ينصح بكتابة أكثر مف نوع مف الفقرات لقياس الهدؼ نفسه
 .اختيار النوع المناسب في وقت
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 لغة سهمة واضحة، فال تجعؿ السؤاؿ غامضًا باستعماؿ استخداـ

مفردات غير شائعة أو بوضع تراكيب لغوية معقدة، فقد ال يجيب بعض 
الطمبة في عمر معيف أو صؼ معيف عف سؤاؿ معيف لوجود عائؽ أو 

أو لغوية، ولو وضع السؤاؿ بصورة أخرى، أو باستخداـ لفظية معيقات 
 .الصحيحةمفردات أخرى ألعطى الطالب اإلجابة 

3/21/2018 110 



 2( ........ 1مػػف صػػفات الخيػػاؿ فػػي المػػر ة ( 1)مثػػاؿ ............ )
 ولكف المرايا أنواع فأي منها يقصد المعمـ؟ 

 ولكػػف أي ........... مػػف هػػو الرجػػؿ الػػيي أسػػمـ يػػـو الفػػتح؟ ( 2)مثػػاؿ
 الرجاؿ يقصد؟ لقد أسمـ معظـ أهؿ مكة؟ 

 أمطار اقميـ البحر المتوسط تسقط في فصؿ( 3)مثاؿ  : 
1 ) الخريؼ( 4الربيع ( 3الشتاء ( 2الصيؼ  . 
 ولكػػف األمطػػار تسػػقط فػػي أكثػػر مػػف فصػػؿ فػػي هػػيا اإلقمػػيـ، ولػػيلؾ كػػاف

إلػػػى بدايػػػة الفقػػػرة إيا كػػػاف يقصػػػد ( معظػػػـ)المفػػػروض أف يضػػػيؼ كممػػػة 
 . فصؿ الشتاء
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تحاشي نقؿ جمؿ نصًا وحرفًا مف الكتاب المقرر لوضعها في فقرة، ألف 1.
معنى الجممة ضػمف سػياؽ معػيف قػد يختمػؼ عنػه عنػدما تكػوف مسػتقمة، 
كمػػا أف إجابػػات بعػػض الطمبػػة سػػتكوف بنػػاء عمػػى مػػا تػػيكرأ فػػي الػػنص، 

بػأف المػدرس وليس بنػاء عمػى مػا هػو مطمػوب فػي الفقػرة، ولػيلؾ ينصػح 
 .يستخدـ لغته الخاصة في صياغة الفقرات
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منبهات أي وضع تجنب (Clues) بالمنبه ويقصد الفقرة، عف لإلجابة 

 الصحيحة اإلجابة إلى التوصؿ في الطالب يساعد مؤشر أي هو هنا
 مع) لإلجابة الالزمة القدرة أو  الفعمية المعرفة لديه تتوفر أف دوف

 وجدت، إف .المؤشرات هيأ مف االستفادة الطالب محاولة أف مالحظة
 منها االستفادة عمى قدرته وأف اليكي،  التخميف مفهـو ضمف تندرج
 الصورة وتختمؼ .(االختبار مع والتعامؿ اإلجابة في حكمته عمى تدؿ
 كما الفقرات أنواع مف  خر إلى نوع مف المنبهات هيأ فيها تظهر التي
   :يمي
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والبػػػػدائؿ فػػػػي فقػػػػرة مػػػػف نػػػػوع ( الػػػػنص)وجػػػػود تػػػػرابط لفظػػػػي بػػػػيف المػػػػتف أ-
االختيار مف متعدد، كاف تظهر كممة فػي أحػد البػدائؿ مػع أنهػا موجػودة 

 . في النص

 عنػػدما يكػػوف الغػػرض مػػف تطبيػػؽ اختبػػار عمػػى طمبػػة الثانويػػة ( 1)مثػػاؿ
العامة هو التنبؤ بنجاحهـ في الجامعػة، فػ ف نػوع الصػدؽ لالختبػار الػيي 

 ...  يعتبر أهـ مف أنوع الصدؽ  األخرى هو الصدؽ
 .  التنبؤي. د العيني . ج التالزمي . ب الظاهري أ-

 حركة األوتار المهتزة هي حركة( 2)مثاؿ  .. 

 خطية . ج دورانية . ب اهتزازية أ-
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اإلجابػػػة الصػػػحيحة بطػػػوؿ مميػػػز أو بعػػػدد أكبػػػر مػػػف الكممػػػات ظهػػػور  -ب
حيػث يحػاوؿ ( أي اإلجابات الخاطئػة أو المموهػات)مقارنًا بالبدائؿ األخرى 

اإلجابػػة الصػػحيحة كاممػػة الشػػرح والتوضػػيح، خاصػػة وأنػػه تكػػوف المعمػػـ أف 
وبمػػػا أف المعمػػػـ يميػػػؿ إلػػػى زيػػػادة توضػػػيح . يعتبػػػر االمتحػػػاف موقفػػػًا تعميميػػػاً 

اإلجابة فيتوقع ظهور بعض البدائؿ المتميزة في طولها، ولكف هيا ال يعني 
 .  أف كؿ بديؿ بطوؿ متميز عف البدائؿ األخرى يشكؿ اإلجابة الصحيحة
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مايا يحدث لضغط الغاز عندما ترتفع درجة حرارته؟ : مثاؿ 

 .  ينقصأ-

 .  يبقى ثابتاً ب-

 . يزداد مع بقاء حجـ الوعاء اليي يوضع فيه الغاز ثابتاً ت-
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 موقػػػع اإلجابػػػة الصػػػحيحة بػػػيف البػػػدائؿ، كػػػأف يعتمػػػد المعمػػػـ ترتيبػػػًا معينػػػًا
ليسػػهؿ عمػػى نفسػػه عمميػػة التصػػحيح عنػػدما ال يتػػوفر لديػػه مفتػػاح مثقػػب، 
وقػػػػػد نجػػػػػد بعػػػػػض التطػػػػػرؼ فػػػػػي اعتمػػػػػاد المعمػػػػػـ نمطػػػػػًا أو حيمػػػػػة فكريػػػػػة 

Mnemonic Device) ) في ترتيب اإلجابات كأف يجعػؿ إجابػة جميػع
 .، أو يجعؿ نمطا في االجابات(نعـ)األسئمة 

 وجػػػود بعػػػض الكممػػػات اليقينيػػػة أو الحتميػػػة أو التػػػي تفيػػػد الجػػػـز والتأكيػػػد
فقػط، كػؿ دائمػًاو أو وجػود بعػض الكممػات االحتماليػة، أي : المطمؽ مثػؿ

 .  ربما، أحياناً : التي تفيد االحتماؿ مثؿ
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 األسئمة الموضوعية أفضؿ دائمًا مف األسئمة اإلنشائية( 1)مثاؿ  . 

 قػػد تكػػػوف األسػػئمة اإلنشػػائية أفضػػػؿ مػػف األسػػئمة الموضػػػوعية ( 2)مثػػاؿ
 .  أحياناً 

 بينما إجابة الفقرة فػي ( ال)فمف الواضح أف إجابة الفقرة في المثاؿ األوؿ
 .  ، وال يحتاج الطالب أدنى تفكير في معرفة اإلجابة(نعـ)المثاؿ الثاني 
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االنسجاـ أو التناسؽ المغوي بيف المتف والبدائؿ في السؤاؿ . 

 ... أوؿ مف  مف بالرسوؿ صمى اهلل عميه وسمـ هو: مثاؿ

 .  عمي بف أبي طالبأ-

 .  خديجة بنت خويمدب-

 .أسماء بنت أبي بكر الصديؽت-
 .  أبو بكر الصديؽث-

وقػػد ينتبػػه المعمػػـ ( ب، ج)مػػف المالحػػظ أف الطالػػب سيسػػتبعد فػػورًا البػػديميف 
 (.  هي)ليلؾ ويضع في المتف هو 
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 فػػي االختبػػارات التحصػػيمية التػػي الصػػدؽ أهػػـ نػػوع مػػف أنػػواع ( 2)مثػػاؿ
 ...  يعدها المعمـ هو صدؽ

 .  الظاهريأ-

 .  التالزميب-

 . المحتوىت-

 .  التمييزيث-

 فػػػػورًا لوجػػػػود التناسػػػػؽ ( ج)فمػػػػف الواضػػػػح أف الطالػػػػب سػػػػيختار اإلجابػػػػة
المغوي لهيا البػديؿ مػع المػتف، ألف اختيػار أي بػديؿ مػف البػدائؿ األخػرى 

 (.  الصدؽ)بكممة ( صدؽ)يتطمب استبداؿ كممة 
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 The boy is eating a..  

a. piece of cake  

b. apple  

c. orange 

d. egg 
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 المػدرس طوؿ الفػراغ المتػروؾ لإلجابػة فػي فقػرات التكميػؿ، فقػد يحػاوؿ
أف يكػػػػوف طػػػػوؿ الفػػػػراغ المتػػػػروؾ لإلجابػػػػة متناسػػػػبًا مػػػػع عػػػػدد الكممػػػػات 
وحجمهػػػػػػا، ويلػػػػػػؾ حسػػػػػػب مػػػػػػا ورد فػػػػػػي الكتػػػػػػاب، أو حسػػػػػػب اإلجابػػػػػػة 

نفسػػػػه، ممػػػػا يشػػػػجع الطالػػػػب عمػػػػى المػػػػدرس النمويجيػػػػة التػػػػي يحػػػػددها 
التحزيػػػػر، ومحاولػػػػة تػػػػيكر بعػػػػض الجمػػػػؿ والكممػػػػات فػػػػي الكتػػػػاب التػػػػي 

يمجػأ إلػى هػيا األسػموب عنػدما الطالػب مع مالحظػة أف : تناسب الفراغ
 .  ال تتوفر لديه المعمومات الكافية  لإلجابة
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 ضػػػعؼ التجػػػانس فػػػي البػػػدائؿ أو فػػػي عناصػػػر العمػػػود الواحػػػد لفقػػػرات
فقػػد يقػػع المعمػػـ فػػي مشػػكمة اختيػػار البػػدائؿ المناسػػبة لإلجابػػة . المطابقػػة

فػػػي فقػػػرة االختيػػػار مػػػف متعػػػدد، أو فػػػي اختيػػػار العناصػػػر المتقاربػػػة أو 
المتجانسة في عمود المقدمات أو عمود اإلجابات لفقرات المطابقػة إمػا 
لنقص المعرفة والخبػرة فػي صػياغة األسػئمة، أو لعػدـ تػوفر بػدائؿ فعػاًل 

 . في المادة التعميمية

 عاصمة األردف هي ( 3)مثاؿ ... 

 أنقرة . د بغداد . ج  صنعاء . ب عماف أ-
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 ( ب)الرقـ اليي يناسبها مف ( أ)اختر لكؿ فقرة مف ( 4)مثاؿ 

 (. ب)المجموعة   ( أ)المجموعة 

 جسمها مغطى بالريش. 1)   (   الساؽ الممتفة . 

 التفاؼ الساؽ حوؿ الدعامة. 2)   (   الساؽ المتسمقة . 

 جسمها مغطى بالحراشيؼ. 3)   (    البرمانيات . 

 تتنفس األطوار األولى بالخياشيـ . 4)   (   األسماؾ 

 تسبح بواسطة الزعانؼ. 5)   (   الزواحؼ . 

 تكوف أعضاء خاصة بالتسمؽ تسمى المحاليؽ. 6)   (  الجيور المساعدة . 

 وتتجه إلى   أسفؿجيور تخرج مف أسفؿ الساؽ . 7)   (   الجيور الشاية . 

 الحظ أف في هيا المثاؿ أكثر مف مشكمة في الصياغة، حيث يوجد ضعؼ في
التجانس، ويوجد منبهات لغوية كاالنسجاـ المغوي والترابط المفظي، هيا 

 124 3/21/2018 باإلضافة إلى ضعؼ صياغة متف السؤاؿ



 
 اجعػػػؿ نػػػص الفقػػػرة قصػػػيرًا مػػػا أمكػػػف، ولكػػػف لػػػيس عمػػػى حسػػػاب وضػػػوح

فػػػال داعػػػي لإلسػػػهاب والتالعػػػب المفظػػػي، وبالمقابػػػؿ، فػػػال تحػػػاوؿ . المعنػػػي
تقصػػير فقػػرة معينػػة حتػػى تناسػػب فراغػػًا معينػػًا أو رمػػوزًا مثػػؿ السػػـ بػػداًل مػػف 
السنتمتر، أو جماًل غير محػددة، فموقػؼ االمتحػاف ال يحتمػؿ تػرؾ الطالػب 

 . وشأنه ليستنتا مف العبارة أو السؤاؿ ما يقصدأ المعمـ
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 االختبار هو .... 

االختبػار هػو : فقد نجد هنا  عدة إجابات، فربما تكوف إجابة طالب هكيا
يقصػػػػد تعريػػػػؼ المػػػػدرس أداة قيػػػاسو أو االختبػػػػار هػػػػو االمتحػػػػاف، ولكػػػف 

االختبػػػػار بشػػػػكؿ عػػػػاـ، أو تعريػػػػؼ خػػػػاص، ولػػػػيلؾ فاألفضػػػػؿ أف يكػػػػوف 
 المطموب بصورة عرؼ االختبار؟ 

 النار هي ( 3)مثاؿ ... 

 المكاف اليي أعدأ  اهلل لمكافريف يسمى ( 4)مثاؿ ........ 
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الثبات معامل 

ويتم وصفر 1 بين تتراوح الثبات مستوى إلى تشير إحصائية قيمة 
 التطبيق في األفراد درجات بين االرتباط معامل طريق عن حسابه
 وبين االختبار إعادة طريقة في الثاني التطبيق في ودرجاتهم األول

 في الثانية الصورة في ودرجاتهم األولى الصورة في األفراد درجات
 األول النصف عمى األفراد درجات بين و المتكافئة الصور طريقة

 يتم كما ,النصفية التجزئة طريقة في الثاني النصف عمى ودرجاتهم
 وشهرها األخرى الطرق بعض في مختمفة إحصائية بأساليب حسابه

   .الفا كرونباخ
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 جمٌع طرق حساب الثبات كمٌة إحصائٌة وال ٌمكن تحدٌد مستوى الثبات

لكن هناك عوامل ٌمكن أن تساهم .  قبل تطبٌق االختبار على عٌنة تجرٌبٌة
 :فً رفع الثبات  ٌنبغً أن ٌأخذها  معد االختبار ومستخدمه فً االعتبار

ـ وضوح األسئلة 

ـ تقلٌل فرص التخمٌن 

ـ زٌادة عدد أسئلة االختبار 

ـ التوسط فً صعوبة األسئلة 

ـ وضوح التعلٌمات 

ـ توحٌد ظروف التطبٌق 

ـ موضوعٌة التصحٌح 
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    الفقرات عدد بزيادة الثبات معامل يزداد : االختبار طول   
 . األسئمة مع الزمن وتناسب 

  معامل يكون ما عند الثبات معامل يزداد : الصعوبة معامل   
 . متوسطا الفقرات صعوبة 

  مناسبا االختبار كان كمما الثبات معامل يزداد :االختبار مستوى   
 . الطالب لمستوى 

 التصحيح كان كمما الثبات معامل يزداد : االختبار تصحيح  
 . موضوعيــــا 



 هــل يســمح  لمطالــب باالســتعانة بالكتــاب أو بالمالحظــات الصــفية فــي
 اإلجابة؟ 

 قد يكوف هناؾ بعض المعمومات ليست هدفًا بحد ياتها بؿ يستعيف بها
الطالب في اإلجابة، وقد تننتشر هيأ المعمومات في مواقع مختمفة مف 

مرجع أو أكثر، وتختمؼ  األسئمة مف حيث درجة ارتباط اإلجابة 
بالمعمومات المطروحة في الكتاب مباشرة، كما تختمؼ مف حيث الزمف 
اليي تتطمبه في التفكير والتنظيـ والتخطيط لإلجابة، وليلؾ تجد المعمـ 
بحاجة إلى اتخاي قرار مسبؽ حوؿ هيأ النقطة، وعمى أي حاؿ ف ف مثؿ 

 هيا  القرار تحكمه الشروط في العبارات الهدفية،
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 فػػػ يا كانػػػت األهػػػداؼ بمسػػػتوى التػػػيكر لممعمومػػػات فمػػػف الطبيعػػػي أف ال
يسػػػػمح بفػػػػتح الكتػػػػاب أو المراجػػػػع يات العالقػػػػة بمحتػػػػوى االختبػػػػار أمػػػػا إيا 
كانت تركز عمى التطبيؽ أو المستويات العقمية العميا التػي ال يجػد الطالػب 

نما قد يجد الخامات أو المعمومات السابقة  .حمواًل مباشرة في الكتب، وا 
  وقػػػػد يػػػػنظـ المعمػػػػـ هػػػػيأ المعمومػػػػات، أو يطمػػػػب مػػػػف الطالػػػػب تنظيمهػػػػا

دخالهػا لالمتحػػاف حتػى ال يصػػرؼ وقتػًا طػػوياًل لمبحػث عنهػػا، إال إيا كػػاف  وا 
مف األهداؼ هو أف يكشؼ عف قدرة الطالب في انتقاء المعمومات الالزمة 

 .  مف الكتاب المقرر ضمف الوقت المحدد لالختبار
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 أما إذا كانت المعلومات السابقة موزعة فً الكتب والمراجع وتحتاج إلى

وقت طوٌل نسبٌاً وجهد مكتبً، فإنه ٌمكن توسٌع دابرة امتحان الكتاب 
إال أن المشكلة  .Take – home examالمفتوح لٌصبح اختباراً بٌتٌاً 

المحتملة فً هذا النوع من االختبارات هو االرتفاع النسبً فً ذاتٌة تصحٌح 

اإلجابات، وكذلك انخفاض تكافإ الفرص لجمٌع الطالب فً أن ٌقدموا للمعلم 

اإلجابات فً الوقت محدد، وهذا بحاجة إلى التوفٌق بٌن إمكانٌة تسلٌم جمٌع 

الطلبة والهدف من إعادتها فً وقت محدد، ومدى تؤثر تفسٌر األداء بتؤخر 

على أٌة حال فإن هناك فروقاً بٌن الطلبة ال بد من . بعض الطلبة فً إعادتها

مراعاتها، وقد ٌسمح بالتعاون المتبادل بٌن الطلبة فً عمل الواجب بحٌث 
 .  ٌظهر دور كل طالب فً هذا الواجب
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 هــل يوجــد حــد أمثــل لعــدد االختبــارات خــالل فتــرة زمنيــة دراســية معينــة
 ؟ (فصل دراسي مثاًل أو سنة دراسية)

 لػػيس هنػػػاؾ وصػػفة معينػػػة لعػػدد االختبػػػارات التػػي تناسػػػب موقفػػًا معينػػػًاو
ولكف يمكػف القػوؿ أف زيػادة عػدد االختبػارات ربمػا تػؤدي إلػى اتخػاي قػرارات 
أدؽ، ألف مػػػػف المتوقػػػػع أف تكػػػػوف المعمومػػػػات التػػػػي ترتكػػػػز عميهػػػػا عمميػػػػة 
التقويـ أثبت وأصدؽ، ولكػف المهػـ هنػا أف زيػادة عػدد االختبػارات يجػب أف 

 .  ال تكوف عمى حساب النوعية
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 أن االختبارات المتكررة تدفع الطلبة نحو الدراسة، المدرسٌن ٌعتقد بعض

ومما ال شك فٌه أن الطلبة ٌصرفون جهداً أكبر وزمناً أطول على المادة 

إال أن البعض اآلخر ٌعتقد أن الزمن الذي . فً االختبارالداخلة الدراسٌة 

تقتطعه االختبارات سٌكون على حساب التدرٌس،إال أنها ٌمكن أن تكون بحد 

ذاتها موقفاً تعلٌمٌاً ٌزٌد من تحصٌل الطلبة، وتعتمد درجة تؤثٌره على نوع 

 .  ومستوى التغذٌة الراجعة لالختبار

 أدكنز ٌشٌر(Adkins)  الذي ٌفشل فً االستفادة من هذا المدرس إلى أن

وقد اعتبر . الموقف فإنه ٌضٌع واحدة من الطرق الهامة فً أحداث التعلم
أن االختبارات التً توضع فً  (Hopkins and Antes)هبكنز وأنتز 

نهاٌة الفصول الدراسٌة للكتب المقررة هً أدوات تدرٌسٌة 
(Instructional Materials) . 
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 هل هناك فترة زمنٌة مثلى لإلجابة فً مجال االمتحانات؟ 

 ٌتحكم بزمن اإلجابة مجموعة عوامل تتعلق باالمتحان، والطالب، وظروف 

، كلها المحاضراتوتنظٌم األسبلة، الجامعة، فالغرض من االختبار، ونوع 

فاالمتحان الذي ال ٌحدد من قبل . عوامل تتحكم بطول فترة االمتحان

طول المحاضرة؛ و المإسسة التعلٌمٌة ضمن برنامج معٌن تكون فترته عادة 

فً المتوسط للمرحلة الجامعٌة، مع أن هناك ساعتٌن ال ٌنصح بؤن تزٌد عن 

القلٌل من االختبارات المقننة التً قد تستغرق فترة إجابة لغاٌة ثالث ساعات 
أما . .Graduate Record Examمثل امتحان مستوى الطالب الجامعً 

اختبارات الكتاب المفتوح فقد تستغرق عدة ساعات، ألن الطالب ٌؤخذ فترة 

فمن المعروف أن الطالب . استراحة، وال ٌمارس اجهاداً فكرٌاً متواصالً 

 . ٌمارس التفكٌر بعمق أثناء فترة االختبار
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 هل ٌفضل االمتحان المفاجئ أم اإلعالن عن موعده؟ 

 المدرس ، مع أن (إن صح التعبٌر)قد ال ٌفضل أي طالب االمتحان المفاجا

ولعله ٌهدف من محاضرة، قد ٌقول لطالبه توقعوا اختباراً قصٌراً فً كل 

ذلك إلى استمرارٌة استعداد الطلبة، والتحضٌر للحصة، واالنتباه خالل 

فً ولكن ألٌس من الممكن أن ٌفقد هذا األسلوب فاعلٌته . التفاعل الصفً

 المحاضرة، 

 من الممكن أن ٌفقد هذا األسلوب فاعلٌته فً إثارة دافعٌة الطلبة، ألٌس

 خاصة إذا اتبع كل معلم مثل هذا األسلوب؟ 

 من الممكن أن ٌصل القلق والتوتر لدى الطالب إلى حد ٌصبح أثر هذا ألٌس

األسلوب عكسٌاً، وٌكون اتجاهاً سلبٌاً نحو الدراسة والمطالعة؟ ألٌس من 

الممكن تحقٌق مثل هذا الغرض دون التهدٌد باالمتحان؟ إال ٌتوقع أن ٌصبح 

وزن االمتحان الواحد قلٌالً جداً عندما ٌكون هناك إفراط فً العدد، وبالتالً 
 ال ٌثٌر دافعٌة معظم الطلبة؟ 
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 عن موعد االختبار قبل فترة من إجرابه ربما كان عامالً هاماً فً اإلعالن

إعطاء الفرصة للطالب لتنظٌم برنامجهم الدراسً، كما أنه ٌخفض مستوى 

القلق إلى حد مناسب خاصة عند الطلبة ذوي المستوى العالً من القلق فً 
بإجراء اختبارات دون سابق  (Sax)االمتحان، ولذلك ال ٌوصً ساكس 

إعالن، فقد ذكر أن  الدراسات تشٌر إلى أن تحصٌل الطالب نتٌجة إعالمهم 

بمواعٌد االختبارات أعلى منه عندما تكون االختبارات غٌر محددة 
 (. مفاجبة)
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 هل تصحح عالمة الطالب عمى االختبارات الموضوعية ألثر التخمين؟ 

 يمعػػب معظػػـ الطمبػػة إف لػػـ يكػػف جمػػيعهـ لعبػػة الحػػظ فػػي اإلجابػػة عػػف
عنػػػدما ال يعرفػػػوف ( الموضػػػوعية)أسػػػئمة االختبػػػارات يات اإلجابػػػة المنتقػػػاة 

مختمػػؼ وال يسػػتهاف بنسػػبة هػػيأ األسػػئمة فػػي امتحانػػات . اإلجابػػة الصػػحيحة
وهيا يعني أف هناؾ فرصة أو احتمااًل بأف تكوف عالمة الطالػب المباحثو 

الظاهريػػػة أعمػػػى ممػػػا هػػػي عميػػػه حقيقػػػة، بمعنػػػى أف عػػػددًا مػػػف النقػػػاط فػػػي 
أي مبنيػًا  –عالمتػه كانػت نتيجػة تخمينػه لإلجابػة سػواء كػاف تخمينػًا جزئيػًا 

 . أو تخمينًا عشوائياً  –عمى معرفة جزئية 
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 ال يعػرؼ فيمػا إيا كانػت إجابتػه عػف فقػرة معينػة إجابػة المدرس وبما أف
المػدرس فػ ف ليلؾ . صحيحة هي نتيجة لمتخميف، أـ أنه قادر عمى إجابتها

يحاوؿ أف يبحث عف طريقة يحد فيها مف التخميف أو التغمب عميػه، ولكنػه 
يعمػػـ أف الطػػالب يختمفػػوف فػػي درجػػة مخػػاطرتهـ أو مػػيمهـ لمتخمػػيف، وهنػػا 

 : يبرز تساؤليف هما
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 هػػػؿ يطمػػػب مػػػنهـ أف يجيبػػػوا عػػػف جميػػػع فقػػػرات االمتحػػػاف إلعطػػػاء كػػػؿ
طالػػػب فرصػػػة التخمػػػيف؟ هػػػيا ممكػػػف إيا كػػػاف الغػػػرض مػػػف االختبػػػار  هػػػو 
مقارنة أداء الطمبة مػع بعضػهـ الػبعض، بمعنػى أف نتائجػه تفسػر عمػى أنػه 

 .  المرجعمعياري 

 أو هػػػػؿ يطمػػػػب مػػػػنهـ أف ال يخمنػػػػوا، أي أف يتػػػػرؾ الطالػػػػب الفقػػػػرة دوف
إجابة إيا لـ يكف قادرًا عمػى إجابتهػا إجابػة صػحيحة؟ هػيا ممكػف إيا كانػت 

 .المرجعنتائجه ستفسر عمى أنه محكي 
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 عنػػدما يطمػػب مػػنهـ أف ال يخمنػػوا فهػػيا يعنػػي ضػػمنًا أنػػه يحػػاوؿ أف يحػػد
مف أثر التخميف بطريقة أو بأخرى، وأنه سيصػحح عالمػة كػؿ طالػب ألثػر 
التخمػػػػػيف بحيػػػػػث يبػػػػػدو التصػػػػػحيح بصػػػػػورة عقػػػػػاب، أي تخفػػػػػيض العالمػػػػػة 
الظاهرية بعدد النقاط التي حصؿ عميهػا بػالتخميف العشػوائي، كمػا تفترضػه 
معادلػػة التصػػحيح ألثػػر التخمػػيف، أو أف يبػػدو بصػػورة مكافئػػة لمطالػػب الػػيي 

 .  ال يخمف

3/21/2018 141 



 انتهى بحمد هللا

 

 شكراً جزٌالً على حسن استماعكم وتفاعلكم
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