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 السادسةالمحاضرة      :ػوالتقويم التربويالقياس 
 

 خطوات وضع االختبار التحصيمي:ػ
 
 ػ تحديد ىدؼ االختبار. 1

 ػ تحميل محتوى المادة الدراسية وتحديد أوزانيا. 2

 ػ تحديد أىداؼ التدريس وتحديد أوزانيا. 3

 ػ إعداد جدول المواصفات. 4

 ػ تحديد عدد األسئمة )لكل فرع وىدؼ(.5

 ػ تعيين نوع االختبار.6

 ػ كتابة األسئمة. 7

 ػ ترتيب أشكال الفقرات في االختبار الواحد.8

 ػ تعميمات االختبار وتحديد الزمن    9

 ػ ظروؼ إجراء االختبار. 11

 
 ػ تحديد وظيفة االختبار:ػ 1
 

 اختبارًا نريد أن تعرؼ:إن تحديد وظيفة وىدؼ االختبار ميم جدًا ألنو يمعب دورًا كبيرًا في صدقو فحتى نعمم 
 ماذا نريد قياسو؟ ما غرض االختبار؟ من ىي الفئة التي سيطبؽ عمييا االختبار؟

 
 
 ػ تحميل محتوى المادة الدراسية وتحديد أوزانيا. 2
 



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

 مادة ليا نمطيا المميز وبالتالي فإن تحميميا يختمؼ عن مادة أخرى، فالتاريخ يختمؼ عن الرياضيات. ػ كل
 

 ػ عادة ما نتبع اآلتي في عممية التحميل:ػ
 
ػ نقسم المادة إلى موضػوعات رئيسػية، كػل موضػوع رئيسػي نقسػمو إلػى مجػاالت فرعيػة، كػل موضػوع فرعػي  1

 موز والمفاىيم والحقائؽ.يتدرج تحتو عدد من المصطمحات والر 
 
 ػ تحديد وزن كل موضوع دراسي حسب أىميتو أو حسب الجيد الذي أخذه من المدرس أو حجمو. 2
 
 ػ تحديد أىداؼ التدريس وتحديد أوزانيا. 3
 

األىداؼ التدريسية ىي التي توضح نوع التحصيل ومستواه ، فالتعرؼ عمييا يجعػل االختبػار قػادرًا عمػى تحقيػؽ 
 منو .الغايات 

 أنواعيا :
 
 المجال العقمي المعرفي . ) وىو أكثرىا شيرة واستقرارًا وتقباًل من التربويين  (  – 1
 
 ميول ... ألخ (  –اتجاىات  –المجال اوجداني االنفعالي ) قيم  - 2
 
 المجال النفس حركي ) يرسم يقفز ... ألخ (  – 3
 
 

 المجال العقمي المعرفي :
 م بموم ويشمل المستويات التالية من كتب في ىذا المجال ىو العالم " بموم " حيث صاغ ما يعرؼ بير  أشير

 
 : أي القدرة عمى التذكر واالستدعاء والتعرؼ عمى المعمومات كما قدمت أثناء التعمم . المعرفة – 1

 .يحدد  –يسم  –يعدد  –مثال : يعّرؼ 
 :القدرة عمى توظيؼ المعمومات في استعماالت مناسبة . الفيم – 2

 يختصر . –يوضح  –يشرح  –يعمل  –مثال : يفسر 
 
 : القدرة عمى نقل وتوظيؼ المبادئ والتعميمات عمى المواقؼ الجديدة . التطبيؽ – 3

 يصحح األخطاء االمالئية . –يحل مسألة رياضية  –مثال : يعرب ما تحتو خط 



 
 القدرة عمى مقارنة البدائل واكتشاؼ أوجو االختالؼ بينيا .:  التحميل – 4

 يستنتج . –يميز  – يقارنمثال : 
 : القدرة عمى انتاج نماذج جديدة من عناصر متفرقة  التركيب – 5

 يكون جممة . –يكتب موضوع تعبير  –مثال : يصمم 
 
 : القدرة عمى النقد واتخاذ القرار . التقويم – 6

 يحكم عمى موقؼ . –ينقد  – مثال : يعطي رأيو
 
 ػ تحديد وزن كل مستوى من األىداؼ وىذا محكوم باآلتي:4
 

والصػؼ ) الصػفوؼ الػدنيا تركػز عمػى المسػتويين األولػين وقميػل مػن المسػتويات األخػرى ، أمػا  أ ػ نوع المرحمػة
 المراحل األعمى فال بد من اإلكثار من المستويات العميا .

) فمادة كالتاريخ مثاًل تكثر فييػا األسػئمة فػي مسػتويات التػذكر والفيػم والتحميػل أمػا التطبيػؽ  ب ػ طبيعة المادة
 والتركيب فال ، بينما مادة كالرياضيات فتركز عمى التطبيؽ .

 ) االختبار انعكاس لمحصة (  ج ػ المستوى الذي ركز عميو المعمم
 
 ػ إعداد جدول المواصفات. 4

 
جدول المواصفات ىػو مخطػط يػربط بػين المحتػوى الدراسػي واألىػداؼ/ وبالتػالي بػين ما ىو جدول المواصفات: 

 المحتوى واألسئمة.
 

 أىميتو:ػ
 ػ وضع المخطط يساعد المعمم عمى وضع أسئمة شاممة لمحتوى المادة األساسية. )صدؽ المحتوى(. 1

 ػ يساعد المعمم في تنويع مستوى األسئمة التي يقيسيا االختبار. 2

 ػ تساعد المعمم في أن ينيج طرؽ التدريس التي تناسب األىداؼ ومستوياتيا. 3

 ػ تجعل الطالب ال يشعر بالندم ألنو درس كل شيء يتعمؽ بالمادة. 4

 ػ تساعد المعمم عمى إعطاء كل جزء من المادة وزنًا يتناسب والوقت أو الجيد الذي صرفو فييا. 5

 طالب.ػ يعطي حكمًا دقيقًا عمى تحصيل ال 6
 

 ػ كيؼ يتم بناء جدول المواصفات؟!



 
 ويختص بمستوى األىداؼ التعميمية. األفقييختص بالمحتوى،  العموديػ يتم تصميم جدواًل في بعدين:  1
 
ػ تعيين األىمية النسبية لكل جزء من المحتوى الدراسي ولكل ىدؼ تعميمي بحيػث تتناسػب ىػذه األىميػة مػع  2

 ؼ )الحصص التي أخذىا( أو مدى أىمية الموضوع نظره.الجيد المبذول في تعمم اليد
 ػ تحديد عدد األسئمة المخصصة لكل ىدؼ من كل محتوى دراسي. 3
 

 مثال:
 القياس والتقويم أخذت أجزاء المحتوى المحاضرات التالية: مادةفي 

 .16محاضرات من أصل  4الباب األول: 
 محاضرات. 3الباب الثاني: 

 محاضرات. 3الثالث:  الباب
 الباب الرابع: محاضرتان.

 محاضرات. 3الباب الخامس:
 ػ وبالتالي تحدد أىمية كل باب كالتالي: األول: 1

4/16  ×111 = %25،% 
 الثاني والثالث والخامس:

3/16  *111 = %21% 
 

 % لكل سؤال.21ػ نحدد أىمية األىداؼ التعميمية كالتالي:  2
 
 فقرة فيكون عدد األسئمة كالتالي: 51المعمم أن يكون االختبار مكونًا من  ػ يتوقع 3
 

 سؤااًل. 13فقرة =  51*  25/111الباب األول: 
 

 أسئمة.  11فقرة =  51*  21/111الثاني والثالث والخامس: 
 

 فقرات. 7فقرة =  51*  15/111الباب الرابع: 
 
 
 :ػ الستخراج عدد األسئمة حسب اليدؼ كالتالي 4
 

 أسئمة. وىكذا باقي األىداؼ. 3سؤااًل =  13*  21/111الباب األول: نسبة اليدؼ * عدد األسئمة = 
 



 .اسئمة= 11*  21/111الثاني والثالث والخامس:  
 

 = سؤال واحد. 7*  21/111الرابع:  
 

 مالحظة:
 

 يمكن استخراج عدد أسئمة كل مستوى )ىدؼ تعميمي كالتالي(.
 

 نسبة أىمية اليدؼ.× نسبة أىمية الجزء ×  عدد األسئمة
 

 أسئمة. 3=  سؤال 2.5% اليدؼ األول = 21% الباب األول * 25فقرة *  51فمثاًل: 
 
 
 
 
 


