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 خامسةالقياس والتقويم التربوي:ـ     المحاضرة ال
 

 

 إرشادات عامة في صياغة األسئمة الموضوعية بأنواعيا :ـ

 ـ ال تجعل السؤال غامضًا )إما باستخدام لغة صعبة، أو جعل السؤال عامًا غير محددًا(. 1

تضع أي منبو يجعل الطالب يجيب عمى السؤال )يعرف الجواب( دون أن تتوفر لديو  ـ ال 2
 المعرفة الفعمية.

 مثال: وضع اإلجابات وفق معيار ثابت )في الصواب والخطأ أو المتعدد(.

 الفرق بين األسئمة المقالية واألسئمة الموضوعية:ـ

 واألسئمة الموضوعية األسئمة المقالية

 ـ صعبة اإلعداد، سيمة التصحيح. 1 اإلعداد صعبة التصميح.                     ـ سيمة 1

 ـ تظير فييا ذاتية المصحح 3 ـ ال تغطي جزءًا كبيرًا من المادة.                   2

 ـ تغطي المادة بشكل كبير.3

 

 ـ ال وجود فييا لذاتية المصحح. 3

 ـ فييا مجال لمغش والتخمين. 4 .                    ـ ال مجال فييا لمغش والتخمين 4

 



 

 االختبارات محكية المرجع ومعيارية المرجع

 ـ محكية المرجع:ـ  1

ىي تمك االختبارات التي ترتبط بمحك مميز، حيث يقارن المعمم أداء طالبو بمستوى أداء 
% مثاًل، وسميت محكية نسبة إلى المحتوى حيث 77معين، فالطالب الناجح من حصل عمى 

مقدار تحصيل الطالب من المحتوى ىوالمحك. ومن أمثمتيا االختبارات القصيرة، الشيرية، 
 نياية العام.

 ا )خصائصيا(:ـمميزاتي

 ـ يمكن من خالليا مقارنة أداء الطالب مقارنة بمستوى أداء معين. 1

 ـ من وسائل التقويم التكويني. 2

 ـ تعقد عدة مرات في السنة. 3

 ـ تعتمد عمى خبرة المعمم في إعدادىا  ومعرفتو بالمادة والتالميذ. 4

 ـ معيارية المرجع:ـ 2

ديد أداء الطمبة استنادًا إلى معايير معينة )غيره من ىي تمك االختبارات التي تقوم عمى تح
الطمبة مثاًل( تستوي معيم في مستوى التحصيل أو المستوى العمري، ومن أمثمتيا االمتحان 

 الشامل في بعض الكميات وامتحان الثانوية العامة.

 مميزاتيا:ـ

 ـ تحدد من قبل لجنة متخصصة. 1

 مييا في القبول في الجامعات وغيرىا.ـ من وسائل التقويم الختامي ويعقد ع 2

 ـ ينظر لممادة الدراسية ككل وليس مجزًء. 3



 ـ ال بد من إعداد جدول المواصفات قبل بناءىا. 4

 الفرق بين االختبارات:ـ

                                     معيارية المرجع.              محكية المرجع                                                                      

 ـ تعدىا لجننة متخصصة لذلك. 1 ـ يقوم المعمم بإعدادىا 1

 ـ تحتاج إعداد وفق جدول المواصفات. 2 ـ ال تحتاج جدول مواصفات.                                             2

 ـ تتم مرة واحدة في نياية العام. 3 مرات خالل العام.                                             ـ تتم عدة 3

 ـ من وسائل التقويم الختامي. 4 ـ من وسائل التقويم التكويني.                                           4

 ـ تقيم وتحتوي عمى المادة ككل. 5  ـ تقيم وتحتوي عمى أجزاء من المادة 5

ـ تيدف إلى تشخيص ضعف الطالب  6
 ومعرفة مستوى تحصيميم. 

ـ تيدف إلى تصنيف الطالب والحكم  6
 النيائي عمييم.                                           

ـ تحتاج إلى دراسة درجة الصعوبة  7 ـ ال تحتاج إلى ذلك.                                        7
 والسيولة والتمييز لكل سؤال.                                          

 

 خطوات وضع االختبار التحصيمي:ـ 

 ـ تحديد ىدف االختبار. 1

 ـ تحميل محتوى المادة الدراسية وتحديد أوزانيا. 2

 ـ تحديد أىداف التدريس وتحديد أوزانيا. 3

 د جدول المواصفات.ـ إعدا 4

 ـ تحديد عدد األسئمة )لكل فرع وىدف(.5



 ـ تعيين نوع االختبار.6

 ـ كتابة األسئمة. 7

 ـ ترتيب أشكال الفقرات في االختبار الواحد.8

 ـ تعميمات االختبار وتحديد الزمن    9

 ـ إخراج ورقة االختبار. 17

 ـ ظروف إجراء االختبار. 11

 

 تحديد وظيفة االختبار:ـ 

تحديد وظيفة وىدف االختبار ميم جدًا ألنو يمعب دورًا كبيرًا في صدقو فحتى نعمم اختبارًا  إن
 نريد أن تعرف:

 ماذا نريد قياسو؟ ما غرض االختبار؟ من ىي الفئة التي سيطبق عمييا االختبار؟

 

 تحميل محتوى المادة الدراسية وتحديد أوزانيا. 

من تحميل المحتوى ىو أخذ عينة عمى شكل اختبار نفترض أنيا تمثل محتوى المادة  ـ الغرض
 الدراسية.

ـ كل مادة ليا نمطيا المميز وبالتالي فإن تحميميا يختمف عن مادة أخرى، فالتاريخ يختمف عن 
 الرياضيات.

 ـ عادة ما نتبع اآلتي في عممية التحميل:ـ

 



، كل موضوع رئيسي نقسمو إلى مجاالت فرعية، كل ـ نقسم المادة إلى موضوعات رئيسية 1
 موضوع فرعي يتدرج تحتو عدد من المصطمحات والرموز والمفاىيم والحقائق.

ـ تحديد وزن كل موضوع دراسي حسب أىميتو أو حسب الجيد الذي أخذه من المدرس أو  2
 حجمو.

 

 تحديد أىداف التدريس وتحديد أوزانيا. 

توضح نوع التحصيل ومستواه ، فالتعرف عمييا يجعل االختبار  األىداف التدريسية ىي التي
 قادرًا عمى تحقيق الغايات منو .

 أنواعيا :

 المجال العقمي المعرفي . ) وىو أكثرىا شيرة واستقرارًا وتقباًل من التربويين  (  – 1

 ميول ... ألخ (  –اتجاىات  –المجال اوجداني االنفعالي ) قيم  - 2

 فس حركي ) يرسم يقفز ... ألخ ( المجال الن – 3

 

 


