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 ـاالختبارات التحصيمية وأنواعيا:
 المفيوم:

ىي طريقة منظمة لتحديد درجة امتالك الفرد لسمة معينة من خالل إجابات الطالب عمى عينـة 
 من المثيرات )األسئمة( التي تمثل السمة.

 
 أىميتيا:

)طريقة تدريسو ـ الوسائل التعميمية ـ طريقة التقويم ـ األىداف ـ تزود المعمم بالتغذية الراجعة  1
 أعمى من المستوى(.

 ـ وسيمة جيدة لمتعمم )الطالب يعمق في ذىنو أسئمة االختبار(. 2
 ـ وسيمة المعمم الوحيدة لتصنيف الطالب إلى مستويات )ناجح ـ راسب ......إلخ(. 3
 يف.ـ معرفة قدرات كل طالب وبالتالي عالج الضع 4
 

 أنواع االختبارات:ـ
 ـ اختبارات شفوية. 1
 ـ اختبارات مقالية. 2
 ـ اختبارات موضوعية. 3
 اختبارات األداء . – 4
 
 [ ـ االختبارات الشفوية:ـ1]

 )توجيو السؤال شفويًا وأخذ اإلجابة شفويًا(.



ـ الشعر ـ أبحـاث ـ من أقدم االختبارات في العالم، لكن ال زال مستخدمًا السيما في )تالوة القرآن 
 التخرج( المفظ الصحيح لمكممات.

 
 استخداماتيا:ـ

 ـ مع الصغار. 1
 ـ في المواد التي يصعب تحديد التحصيل بطريقة كتابية كما سبق. 2
 ـ في اختبار الموظفين في الشركات والمؤسسات. 3
 ـ إذا كان العدد قمياًل. 4
 ـ معرفة شخصية الطالب. 5
 

 مميزاتيا:ـ
 بالغش.ـ ال تسمح  1
 لمتعمم. ـ يتمقى الطالب تغذية راجعة فورية مما يوفر لو فرصة 2
ـ مواجية الطالب لممعمم تعود الطالب عمى الجرأة والشجاعة وتعرف المعمم بجوانـب شخصـية  3

 الطالب.
 ـ معرفة سرعة البديية عند الطالب وقدرتو عمى استدعاء المعمومات. 4
 

 عيوبيا:ـ
 خاصة إذا كان العدد كبيرًا.ـ تحتاج إلى وقت طويل  1
 ـ ال توفر العدالة في توزيع األسئمة )طالب سؤالو صعب وآخر سيل(. 2
 ـ ذاتية الفاحص تمعب دورًا ىامًا يصعب ضبطو. 3
 ـ غير شاممة لمحتوى المادة. 4
 

 تحسين االختبارات الشفوية:ـ
 والبعد عن الذاتية.ـ أن يقوم باالختبار أكثر من واحد توخيًا لمدقة والموضوعية  1
 ـ زيادة عدد األسئمة بحيث تغطي جميع المفحوصين. 2
 ـ تعدد األسئمة لمطالب بما يغطي أكثر من جزء من المادة. 3
 
 



 االختبارات المقالية:ـ
 ىو كل اختبار تتطمب إجابتو طريقة إنشائية مقالية. ويطمق عمييا التقميدية. االختبار المقالي:

 
 أنواعيا:
 ات ذات إجابة قصيرة )مقيدة(.أ ـ اختبار 

 ب ـ اختبارات ذات إجابة طويمة )حرة(.
 مثل: وضح، إشرح، ناقش.

 
 مميزاتيا )خصائصيا(:ـ )أسباب شيوعيا(:

 ـ سيمة اإلعداد والتحضير. 1

 ـ تعطي الطالب حرية في ترتيب وعرض األفكار وتقديم اإلجابة كما يراىا ىو. 2

 ـ تركيب ـ تقويم(.ـ تقيس قدرات عقمية عميا )تحميل  3

 ـ ال تخضع لمتخمين، فال بد أن يكون الطالب دارسًا وفاىمًا لما درس. 4

ـ تزويد الطالب بخبرات تعميمية جيدة حيث االختبار في حد ذاتو بعطي فرصة لمربط ومراجعة  5

 المعمومات.

 عيوبيا:ـ

 ـ عدم الصدق ألنيا ال تغطي المادة بشكل جيد. 1
 مح من خالل أثر اليالة.ـ تتأثر بذاتية المص 2
 ـ ال تحتاج إلى وقت طويل لتصحيحيا. 3
ـ يمعب الحظ دورًا كبيرًا حيث قد يركز الطالب عمى موضوعات وييمـل أخـرى فيكـون االختبـار  4

 مما ركز عميو.
 ـ قد يخرج الطالب عن جوىر الموضوع ال سيما في األسئمة المفتوحة. 5
 يضيع الطالب الوقت.ـ تعزز الحفظ واالستظيار حتى ال  6

 كيفية تحسينيا؟!

 ـ محاولة وضع أسئمة تغطي المادة بشكل شامل. 1



 ـ التغمب عمى ذاتية المصحح من خالل ما يمي: 2
 أ ـ إخفاء أسماء الطالب.

 ب ـ وضع إجابة نموذجية لكل سؤال وتحديد عناصر إجابتو وتوزيع درجة كل عنصر.
الثـاني ثـم الثالـث وىكـذا ممـا يسـاعد المعمـم عمـى  ج ـ تصحيح سؤال لجميع الطـالب ثـم السـؤال

 العدالة في التصحيح.
 د ـ يعيد النظر في األوراق التي رسبت.

 ـ جعميا تقيس مستويات عميا ال تعتمد عمى الحفظ بل التحميل والتقويم. 3
 األسس المتبعة في األسئمة المقالية:ـ

يـد النظـر فييـا ألن عالماتيـا كثيـرة أيـام ثـم يع 3ـ تخصيص وقت كـاف لكتابـة األسـئمة )قبـل  1

 ومجال الخطأ فييا فادح(.

 ـ صياغة األسئمة بطريقة واضحة ومحددة. 2

 ـ تجنب األسئمة االختيارية ألن فييا بعض المحاذير مثل: 3

 ـ يزيد المعمم عدد األسئمة ويجعل إجاباتيا قصيرة حتى يستطيع تغطية كم كبير من المادة. 4

المعمــم مـع األىــداف التعميميـة التــي قـدميا المعمــم فـال يجــوز أن يكــون ـ أن تتناســب أسـئمة  5

 التعميم منصبًا عمى الحفظ والتذكر بينما االمتحان قائم عمى التحميل والتركيب.

 ـ وضع مقدار العالمة بجوار كل سؤال ليركز عمى السؤال ذا الدرجة الكبيرة. 6

 الختبار.ـ إعطاء الوقت الكافي لإلجابة تتناسب مع طول ا 7
 والقمق. ـ عمى المعمم أن يرتب األسئمة من السيل إلى الصعب حتى يتجنب الطالب التوتر 8
 

 عيوب االختيار في األسئمة اإلنشائية:ـ

 ـ تشجيع الطالب عمى دراسة جزء وترك جزء آخر لعمو يأتي اختياري. 1

 ـ االرتباك. 2

 يختار السؤال األفضل إجابة.ـ يجيب الطالب عمى جميع األسئمة تاركًا لممعمم  3



 ـ ىكذا ال يوجد توحد في األسئمة وبالتالي ال يوجد أساس موحد لالختبار. 4

ألسـئمة ـ تخفى الفـروق الحقيقيـة بـين الطـالب فاالختبـار يجعـل الطمبـة يجيبـون عمـى جميـع ا 5

 مما يعطي صورة مضممة عنيم.

 
 االختبارات الموضوعية:ـ

المصحح وال توجد فييا أثر لميالة أوالخطـأ المنطقـي أو التقـاربي سميت بذلك لبعدىا عن ذاتية 
 ويمكن ألي شخص أن يصححيا غذا امتمك مفتاح اإلجابة.

 
 أنواعيا:ـ

 ـ أسئمة الصح والخطأ. 1
 ـ أسئمة التكميل. 2
 ـ أسئمة المطابقة. 3
 ـ أسئمة اختيار من متعدد. 4
 

 مميزاتيا وخصائصيا:ـ
 وبسيولة. ـ تغطي جميع أجزاء المادة 1
 ـ سيولة التصحيح. 2
 ـ تمتاز بدرجة صدق وثبات عالية. 3
 ـ تنمي لدى الطالب أسموب التفكير العممي وحل المشكالت وتبعده عن الحفظ األصم. 4
 ـ تشعر الطالب بالعدالة وعدم وجود تحيز. 5
 ـ تحديد اإلجابات الصحيحة سمفًا فال مجال لمتحيز. 6
 لة أو ذاتية المصحح.ـ ال وجود فييا ألثر اليا 7
 ـ تضفي عمى االختبار جوًا من المعب ال سيما أسئمة المطابقة مما يناسب الصفوف الدنيا. 9
 
 
 

 عيوبيا:ـ
لى مدربين ماىرين في صياغتيا. 1  ـ يحتاج تصميميا إلى وقت طويل، وا 



 ـ تساعد عمى الغش من الزمالء. 2
 %(.25%، المتعدد 55الصح والخطأ ـ يمعب التخمين دورًا رئيسيًا فييا )في أسئمة  3
 ـ ال تقيس عمميات فعمية عميا. 4
ِ  ومااًل كثيرًا لطباعتيا بعدد الطالب. 5  ـ تتطمب جيدًا كبيرًا
 
 

 

 


