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 رابعةالمحاضرة ال     التربوي:ػ والتقويـالقياس 
 

 

 

 أنواع االختبارات الموضوعية:ػ
 

 ػ أسئمة الصواب والخطأ:ػ
هي جمؿ كاممة التركيب إما يكػوف معناهػا صػحيحًا أو خاطئػًا وال يصػت أف تحتمػؿ التأويػؿ كػأف 
يكػػوف نصػػفحا صػػحيحًا واأخػػر خطػػأ يجػػاب عميحػػا بوضػػط كممػػة صػػواب أو خطػػأ أو ا شػػارة وال 

 .يفضؿ ا شارة  مكانية التحايؿ 
 

 عيوبحا:ػ
 ػ ال تقيس عمميات عقمية عميا. 1
 %.55بنسبة  ػ تفست المجاؿ لمتخميف 2
 ػ تساعد عمى الغش. 3
 

 مميزاتحا:ػ
 ػ سحمة ا عداد والتصحيت. 1
 ػ تناسب ذوي الطبقات الدنيا وكذلؾ العميا. 2
 ػ تستطيط أف تغطي جزءًا كبيرًا مف المحتوى. 3
 ػ ال تتأثر بذاتية المصحت. 4
 

 إرشادات لتحضير فقرات الصواب والخطأ:ػ
 تمامًا أو خاطئة تمامًا.ػ أف تكوف الجممة إما صحيحة  1
 )ال يصت: سمي خالد بف الوليد سيؼ اهلل المسموؿ، وهو الذي فتت القادسية(. 
 ػ أف تكوف الجممة قصيرة وتكتب بمغة سحمة واضحة. 2



 )قائد عربي أسمـ عمى يد الرسوؿ وقاتؿ الفرس وقاد القادسية هو سعد(. 
 مه(.)وافؽ الرسوؿ في أحد أف يأخذ الصحابي سمب مف يقت 
 ػ أال تبدأ بنفي. 3
 بزراعة الحمضيات(. سوريا)ال تشتحر  
 ػ عدـ استعماؿ عبارات الكتاب حرفيًا. 4
 ػ ترتيب األسئمة بشكؿ عشوائي وليس تبعًا لنظاـ معيف. 5
 ػ التساوي بيف ا جابات الصحيحة والخاطئة ما أمكف. 6
    (ػ تكميؼ الطالب بتصحيت العبارة الخاطئة، أو تفسير ا جابة.)لتأكد أنه لـ يغش ا جابة 7
 
 ( ػ أسئمة التكميؿ:ػ2) 

 إكماؿ الجمؿ الناقصة، تكثر في المرحمة الدنيا، وتقيس مستويات دنيا مف األهداؼ.
 

 مميزاتحا:ػ
 ػ ال مجاؿ فيحا لمحزر والتخميف. 1

 ميححا سحؿ.ػ إجاباتحا قصيرة، وتص 2

 ػ سحمة ا عداد. 3

 ػ يمكف أف تغطي جزءًا كبيرًا مف المادة. 4

 
 عيوبحا:ػ

 ػ تنمي عند الطالب عادة الحفظ واالستظحار. 1

ػ قػد تكػوف ا جابػة مسػتندة ألحكػاـ ذاتيػة، قػد يتحيػز المعمػـ فػي ا جابػة بالػذات إذا لػـ تكػف  2

 إجابتحا جيدة.

 ػ ال تقيس درجات عقمية عميا. 3

 

 إرشادات لتحضير أسئمة التكميؿ:ػ



 في المادة الدراسية. ػ أف تقيس جوانب هامة 1

 ػ أف يرتبط الفراغ بالمعنى الرئيسي لمجممة. 2

 ػ أف يكوف الفراغ في نحاية الجممة ال في األوؿ وال في الوسط. 3

 ػ أال يكوف في الجممة أكثر مف فراغ واحد. 4

 لإلجابة المحددة.ػ الصياغة السميمة التي تقود  5

 
 
 ( ػ أسئمة المطالعة، المقابمة، المزاوجة:ػ3)

تكثر في المدارس االبتدائيػة لمػا فيحػا مػف لعػب وطرافػة، يتػألؼ السػجاؿ مػف مجمػوعتيف تسػمى 
 األولى )المقدمات( وتسمى الثانية )االستجابات(.

 
 مميزاتحا:ػ

 ػ عممية التخميف فيحا قميمة. 1

 .ػ سحمة ا عداد والتصحيت 2

 ػ تستحوي األطفاؿ، وال تحتاج جحدًا مف الممتحف. 3

 
 عيوبحا:ػ

 ػ تساعد عمى االستظحار. 1

 ػ مجاؿ استعمالحا محدود. 2

 ػ قد ال نستطيط تشكيؿ قائمة متجانسة. 3

 
 إرشادات لتحضير أسئمة المقابمة:ػ

 ػ التجانس التاـ بيف القائمتيف. 1
 قصيرة. ػ أف تصاغ مفردات كؿ قائمة بحيث تككوف 2



 بنود. 15ػ ال يزيد عدد بنودها عف  3
 ػ يزيد عدد بنود إحدى القائمتيف بمقدار بنديف. 4
 ػ أف يرتب المفردات ترتيبًا أبجديًا. 5
 ػ أف تخمو المثيرات مف أي إشارة لغوية يمكف أف تساعد عمى ا جابة. 6
 ـ أكثر.ػ يعمـ المفحوص إذا كانت قائمة االستجابات ستستخدـ مرة واحدة أ 7
 
 ( أسئمة االختيار مف متعدد:ػ4)
 

مػػف أكثػػر األسػػئمة الموضػػوعية انتشػػارًا واسػػتخدامًا مػػف المعممػػيف ألهميتحػػا، وهػػي تتكػػوف مػػف 
 جزأيف:

 
 المتف: والذي غالبًا ما يكوف عمى شكؿ سجاؿ أو جممة ناقصة وأفضمحا األولى. .1
 .4وأفضمحا  5أو  4أو  3المموهات أوالبدائؿ وتكوف .2

 
 مميزاتحا:ػ

 
 ػ تمتاز بدرجة صدؽ وثبات عاليتيف. 1
 ػ تقيس عمميات عقمية مف جميط المستويات. 2
 ػ سحمة التصحيت. 3
 ػ تغطي مساحة واسعة مف المحتوى. 4
 ػ فعالة في تشخيص أخطاء التالميذ. 5
 ػ يخمو مف ذاتية المصحت. 6
 

 عيوبحا:ػ
 ػ يمكف الغش مف خاللحا. 1
لى معمـ مدرب. ػ تحتاج إلى 2  وقت طويؿ  عدادها وا 
 ػ تشغؿ حيزًا كبيرًا مف الورؽ وهذا يتطمب مبالغ مالية. 3
 ػ فيحا نسبة تخميف. 4

 إرشادات لتحضير أسئمة االختيار مف متعدد:ػ



 ػ أف تكوف جميط المموهات إجابات محتممة عمى السجاؿ. 1

 حي المختمؼ بالجواب الصحيت.ػ أف تكوف جميط المموهات متشابحة في الطوؿ حتى ال يو  2

 ػ أف ترتب ا جابات عشوائيًا وليس وفؽ نظاـ ثابت. 3

 ػ أال يعتمد سجاؿ عمى سجاؿ سابؽ. 4

 ػ التقميؿ ما أمكف مف المموهات التي تقوؿ: كؿ ما ذكر صحيت، ليس مما ذكر. 5

 .4، وأفضمحا 5، 4، 3ػ أف يكوف عدد المموهات  6

 لكتاب المدرسي.ػ أال يستعمؿ المعممؿ جمؿ ا 7

 ػ كتابة رقـ السجاؿ حسابيًا أما المموهات فتأخذ حروفًا. 8

 ػ يفضؿ ترتيب المموهات عموديًا فحذا يريت الطالب. 9

 ػ االبتعاد عف النفي في السجاؿ والجممة المعترضة. 15

 ػ أف تكوف البدائؿ موجزة ومختصرة ما أمكف. 11

 شير لإلجابة.ػ يخمو جذر السجاؿ مف أي إشارة لفظية ت 12

 ػ ترتب ا جابات تسمسميًا إذا كاف فيحا أرقاـ. 13

 


