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 :االختبار

طريقة منظمة لتحديد مستوى تحصيل الطلبة 
لمعلومات ومهارات، في مادة دراسية تّم تعليمها 
مسبقًا، وذلك من خالل إجاباتهم على مجموعة 

   .من الفقرات التي تمثل محتوى المادة الدراسية
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 :أهمٌة االختبار

 .يكشف عن مواطن القوة والضعف لدى الطلبة•

 .قياس تحصيل الطلبة ومدى تقدمهم•

 .إثارة دافعية الطلبة للتعلم•

 .تقييم طرائق التدريس•

 .تقييم المناهج، ومدى مالءمتها لحاجات الطلبة•

تزويد الطالب وولي األمر وأصحاب القرار بالتغذية الراجعة •
 .عن مستوى تحصيل الطلبة

 .تقييم البرنامج التعليمي•
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 :مواصفات االختبار الجٌد

 

 .قياس االختبار ما أعد لقياسه: الصدق-

 .استقرار النتائج النسبي عند تكرار تطبيق االختبار: الثبات -

 .عدم  تأثر نتائج المفحوص بذاتية المصحح: الموضوعية -

ويقصد بها أن يكون االختبار شامالً لألهداف  :الشمولية-

 .التدريسية المراد قياسها 

. 
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    لمنتاجات اإلختبار تمثيل : ( المضمون) المحتوى صدق   . 
    والطالب لممحتوى    اإلختبار مالئمة مدى :) الظاىري الصدق. 
  بمقارنتو االختبار صالحية مدى : ( المحك) التجريبي الصدق 

   .آخر اختبار مع 
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 معامل وحساب لإلختبار متكافئتين صورتين تطبيق
 .الصورتين في الطالب درجات بين االرتباط 

 الفا كرونباخ معادلة
 راجو معادلة 

 الطبقي الفا معادلة
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 :خطوات بناء االختبار 
 

 .تحديد الغرض من االختبار1)

 .تحليل المحتوى2)

 .بناء جدول المواصفات3)

 .كتابة فقرات االختبار4)

 .اخراج االختبار5)

 تطبيق االختبار6)

 التحليل االحصائي لنتائج االختبار7)
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 إعداد جداول المواصفات

•      

 :فوائد إعداد جداول المواصفات

الشمول المطلوب فً كل اختبار تحصٌلً مما ٌتٌح تغطٌة جمٌع 1.
 .عناصر المحتوى أو الموضوعات التً تم تدرٌسها

المحتوى الذي تتطلبه مواصفات االختبار  ةدقٌعطً لالختبار 2.
 .التحصٌلً الجٌد

ٌعطً لكل جزء أو موضوع وزنه الفعلً عندما توزع األسئلة فً 3.
 .الجدول حسب األهمٌة النسبٌة لها

ٌساعد على االهتمام بجمٌع مستوٌات األهداف وعدم التركٌز على 4.
 .الجوانب الدنٌا منها فقط
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 .كتابة الفقرات االختبارٌة المقالٌة المحددة وغٌر المحددة  -

 :وتشمل  ذات االجابة المنتقاةكتابة الفقرات االختبارٌة ا -

   الصواب والخطأ. 

  ا لمزاوجة. 

   االختٌار من متعدد. 
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   ترتٌب أسئلة االختبار. 

   تعلٌمات االختبار. 

   إخراج ورقة االختبار. 

   تطبٌق االختبار. 
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   ًالوسط الحساب. 

   االنحراف المعٌاري  . 

   شكل التوزٌع 

   تحلٌل فقرات االختبار. 

حساب الثبات 
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 خصائص الفقرة الجٌدة
 

 0.7الى  0.3معامل صعوبة بٌن  -1

 1  -0.2معامل تمٌٌز بٌن  -2
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 أنواع الفقرات االختبارية

الصواب 
 والخطأ

االختيار 
 من متعدد

المطابقة  التكميل
أو 

 المزاوجة

القصيرة 
 االجابة

 اإلنشائية
 المحددة او
 المفتوحة

 فئة الفقرات ذات اإلجابة المنتقاة
وهي التي يختار الطالب فيها إجابته 
من بين عدة إجابات بديلة موجودة 

 .أمامه 

 فئة الفقرات ذات اإلجابة المصوغة
وهي التي يكتب الطالب فيها ( المقالية ) 

إجابته بنفسه أي تعتمد على االستجابة الحرة 
 .للطالب ينتجها أو ينشئها بطريقته الخاصة 
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فقرات االستجابة المصوغة: 
يطلب إلى الطالب في هذا النوع من الفقرات أن يصوغ اإلجابة 

بكلماته وبأسلوبه ، ولكن بدرجات متفاوتة من الحرية ، بحسب 

درجة تحديد اإلجابة التي تختلف باختالف نوع الفقرة ، وتشمل 
 :الفقرات ذات اإلجابة المصاغة األنواع اآلتية 
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 :فقشاد انزكًيم 

وهي جًهخ خجشيخ غيش يكزًهخ انًؼُى ، ويطهت يٍ انطبنت أٌ  

يكًههب ثىضغ انكهًخ انًُبسجخ ، أو شجه انجًهخ ، أو انشيض ، أو انشقى ، 

ويؼّذ هزا انشكم يٍ أكثش أشكبل فقشاد اإلجبثخ انًصبغخ رقييذاً نحشيخ 

 . انطبنت في صيبغخ اإلجبثخ 

 :فقشاد اإلجبثخ انقصيشح  .2

اإلجبثخ ػٍ هزا انُىع يٍ انفقشاد أطىل يٍ إجبثخ فقشح انزكًيم ، فهي 

رؼطي دسجخ أػهى يٍ انحشيخ نهطبنت في اإلجبثخ ػُهب ، خبصخ إرا 

 .ظهشد انفقشح ػهى شكم سؤال ثذالً يٍ جًهخ غيش ربيخ انًؼُى 
3.  
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 :انفقشاد اإلَشبئيخ انًحذدح وحم انًسبئم 

هزا انُىع يٍ األسئهخ يؼطي انطبنت حشيخ أكجش يٍ أسئهخ 

انزكًيم ، واإلجبثخ انقصيشح ، ويقسى هزا انُىع إنى 

 :قسًيٍ 

 انفقشاد اإلَشبئيخ يحذدح اإلجبثخ ، 1.

انفقشاد انزي رحزًم إجبثزهب َقبطبً يحذدح ، كأٌ يُّؼذد 

 .أسجبثبً ، أو يزكش يكىَبد ، أو يحم يسأنخ حسبثيخ 

 :انفقشاد اإلَشبئيخ يفزىحخ اإلجبثخ 1.

انفقشاد انزي رؼطي حشيخ نهطبنت ثأٌ يجيت ػٍ انفقشح 

 .دوٌ قيىد ػهى طىل اإلجبثخ أو رُظيًهب أو صيٍ اإلجبثخ 



مجاالت استخداميا: 
 القدرة عمى استدعاء المعمومات وتنظيميا وتأليفيا وتركيبيا -1  

 .القدرة عمى التعبير الكتابي مثل الخط واألسموب والقواعد -2  
 .القدرة عمى اإلبداع والنقد والتقويم وحل المشكالت -3  
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مميزاتيا: 
   (.توفر الوقت والجيد والمال) اقتصادية في إعدادىا -1
 .تقيس جميع مستويات األىداف المعرفية واالتجاىات -2
 .تساعد عمى تطوير الميارات في الكتابة والنقد والتقويم -3
 .يقل فييا التخمين والغش -4
 يمكن استخداميا في اختبار الكتاب المفتوح واالختبارات   -5

 .خارج الفصل    
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 عيوبيامن: 
 
 .غير موضوعية نتيجة ذاتية التصحيح•
 .تحتاج إلى وقت وجيد لتصحيحيا•
 .ال يمكن تصحيحيا آليًا ويصعب تحميل نتائجيا•
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 :مقترحات لكتابة األسئمة المقالية  
 .أن يقتصر استخداميا في قياس األىداف المناسبة ليا -1    
 .بشكل جيد واضح ومحدد ياالتخطيط الجيد لكتابتيا، وصياغت -2    
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 مقترحات لتصحيح إجابة األسئمة المقالية: 
وضع نموذج إجابة ثم وضع سمم لمتصحيح يحدد درجة كل  -1

 .سؤال وكل فقرة أو جزء منيا  
تصحيح إجابة السؤال لجميع الطالب قبل االنتقال لتصحيح  -2

 .سؤال آخر 
 .التصحيح لجميع الطالب في نفس الظروف ما أمكن -3
إعادة التصحيح بعد فترة مناسبة لنفس المصحح أو من قبل  -4

 .مصحح آخر  
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 .إخفاء االسم ووضع رقم بداًل منو أ-
 .إعادة ترتيب األوراق بعد تصحيح السؤال  ب-
 .االلتزام بنموذج االجابةج-
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ذات االجابة المنتقاه الفقرة  : 
 .محددة تمامًا والتدخل فييا ذاتية التصحيح  اإجابتيفقرة كل    

 : مجاالت استخداميا
 .قياس جميع مستويات األىداف المعرفية  -1
 .عند كثرة الطالب خاصة في االختبارات النيائية  -2
 .لتقويم الذاتي لمطالب وبرامج الحاسب اآللي في التعميما -3
قياس التحصيل ووضع درجات تعكس المستوى الحقيقي  -4

 .لمطالب  
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  مميزاتيا: 
 .تتصف بالموضوعية والصدق والثبات  -1 
 .تقمل الخوف لدى الطالب نتيجة التعرف عمى االجابة  -2 
 .تشعر الطالب بعدالة التصحيح  -3 
 .يمكن االعتماد عمى نتائجيا التخاذ القرارات  -4 
 .يمكن تصحيحيا آليًا وتحميل نتائجيا واالستفادة منيا -5 
 أقرب إلى الحياة ويمكن أن تحتوي ألغازًا ورسومًا  -6 
 .وخرائط   
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  عيوبيا: 
 .تحتاج إلى ميارة وخبرة ووقت في إعدادىا  -1 
 .مكمفة ماديًا حيث تتطمب طباعة وأوراقًا  -2 
تسمح بالتخمين والنجاح بالصدفة خاصة أسموب الصواب  -3 
 .والخطأ 
 سيولة الغش فييا خاصة أسئمة الصواب والخطأ  -4 
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: 
 :يمكن التصحيح بإحدى الطرق الثالث التالية 

 .التصحيح اليدوي العادي  -1
 .التصحيح اليدوي باستخدام مفتاح االجابات المثقب  -2
 .التصحيح اآللي باستخدام آالت خاصة  -3
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 الفقرات االختبارٌةكتابة 

األمور التً تؤخذ بعٌن االعتبار عند كتابة الفقرات االختبارٌة بشكل 

 :عام

 .ناظرٌك أثناء كتابة األسئلةأمام ماثال لٌكن جدول المواصفات 1.

ثم أتركها .حضر المسودة األولى من أسئلة االختبار فً وقت مبكر2.

 .ثم راجعها,جانبا لعدة أٌام 

 .ان امكناعرض األسئلة على زمٌل لك 3.

فً االختبار حتى إذا تبٌن لك تحتاجه  أكثرممااكتب من األسئلة 4.
 .والمراجعة أن بعضها غٌر مالئم فلدٌك بدائل عنها بالتدقٌق
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 .تجنب التعقٌد اللفظً فً السؤال5.

تأكد من أن هناك لكل سؤال إجابة صحٌحة أو إجابة فضلى 6.

عن غٌرها ومتفق علٌها فً الكتاب المقرر أو بٌن 

 .المختصٌن

ٌجب أن ٌتناول كل سؤال جانبا ًمهماً فً المحتوى ولٌس أمرا 7.

 .تافها

بمعنى أن اإلجابة عنه , ٌجب أن ٌكون كل سؤال مستقل بذاته 8.

 .ال ترتبط باإلجابة عن األسئلة السابقة أو الالحقة

تأكد من أن لكل سؤال ٌطرح موقفاً واضحاً ال لبس فٌه وال 9.
 .غموض
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  مقترحات لكتابة أسئمة االختيار من متعدد: 
 .أٌ يكىٌ جذول انًىاصفبد أيبو َبظشيك أثُبء كزبثخ األسئهخ   -1

أٌ رحضش انًسىدح األونى يٍ أسئهخ االخزجبس في وقذ يجكش ، ثى  -2

 .رزشكهب جبَجبً نؼذح  أيبو، ثى ساجؼهب

 .أٌ يكىٌ انسؤال واضحبً ويحذداً ويقيس يخشجبد انزؼهى  -3

 .أٌ رشزًم األسئهخ ػهى جًيغ يسزىيبد األهذاف انًؼشفيخ يب أيكٍ  -4

يٍ انطالة % 5أٌ ركىٌ انًشززبد يٍ االخطبء انشبئؼخ ورجزة  -5

 .ػهى األقم 

 .أٌ ركىٌ انجذائم يزجبَسخ ويُسجًخ انطىل   -6

 .أٌ يكىٌ ػذد انجذائم  يٍ أسثغ إنى خًس ثذائم   -7
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  مقترحات لكتابة أسئمة االختيار من متعدد: 
 (كم يب ركش صحيح)رجُت انزهًيح ثبإلجبثخ وكزنك اسزخذاو  -14

 .أن ٌكون السؤال فً صفحة واحدة وغٌر مجزأ يجت   -15

صيغ انُفي في انجزس وانجذائم يب أيكٍ وإرا كبٌ وال ثذ فيجت  رجُت -16

 .أٌ ركىٌ ثخظ يًيض 

رجُت انزؼقيذ انهفظي ، وحبول أٌ ركىٌ يزطهجبد انقشاءح وانًفشداد  -17

 .  انهغىيخ  في حذودهب انذَيب يب أيكٍ 

 .اكزت يٍ األسئهخ أكثش يًب رحزبجه في االخزجبس  -18
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