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 تعيين شكل فقرات االختبار) نوع االختبار ( 
 وهذا يخضع لعوامل عدة منها:

أ ـ مســتوا الطــلت التحصــيمي: طــلت االبتــداصي يلصمهــم صــل وخطــ  والتكميــل 
ال تناســــت أول وثــــاني/ الموضــــوعية مــــن متعــــدد ال تناســــت  والمقابمــــةم المقاليــــة

 االبتداصي.
ت ـ عدد الطلت: إذا كان العدد كبيرًا كانت األسصمة المقالية متعبة ال سـيما إذا كـان 

 وقت تسميم النتاصج قصير.
ج ـ إمكانـات المدرسـة: االختبـارات الموضـوعية تحتـاج إمكانـات ماديـة جيـدة وعمـى 

 المعمم مراعاة ذلك.
 د ـ طبيعة المادة: اإلنشاء ال يناسبه إال التركيتم الترتيل يناسبه شفوي وهكذا.

 
 كتابة األسصمة:ـ

 ال بد من مراعاة اآلتي:

 أ ـ لغة األسصمة سهمة واضحة ليس فيها غموض.

 ت ـ قصيرة ما أمكن بحيث ال تخل بالمعنى.

 ج ـ أال يكون نص السؤال منقول حرفيًا من الكتات.



الســؤال مســتويات هامشــية ال قيمــة لها)مــا رقــم الطبعــةم مــا اســم  د ـ اال يقــيس

 المؤلف.... إلخ(.

هـ ـ يفضل أن يكتت المعمم عددًا كبيرًا حتى إذا مـا أعـاد قراصتهـا حـذف مـا يـرا  غيـر 

 مناسبًا.

 ترتيت أشكال الفقرات في االختبار )إخراج كراسة االختبار( :ـ 
 ـ أن تكون الطباعة واضحة. 1

 المعمم األخطاء المطبعية والمغوية قبل طباعتها. ـ يراجع 2

ـ يوجــد فاصــل بمقــدار ســطر واحــد بــين كــل ســؤالين ويفضــل وضــع خــط فــي  3

 المنتصف.

 ـ يفضل أال يجزأ السؤال في صفحتين بل يكون في صفحة واحدة. 4

ـ مــن الجيــد كتابــة رقــم الصــفحة فــي المنتصــف األعمــى بالــذات عنــد وجــود عــدة  5

 صفحات.

ل أن نبــدأ بــالفقرات التــي تقــيس درجــات عقميــة دنيــا وبتــدأ فــي الصــعوبة كمــا ينصــ

 تنتهي بالقدرات العميام ولذا ينصل باآلتي:

 ـ يبدأ االختبار ب سصمة ) صل أو خط (. 1

 ـ أسصمة التكميل. 2

 ـ أسصمة المطابقة. 3

 ـ االختيار من متعدد. 4



 ـ المقالي القصير. 5

 ـ المقالي المفتوح. 6

يـــت األســـصمة فيفضـــل أن تبـــدأ كـــل فقـــرة ب ســـصمة ســـهمة ثـــم تتـــدرج فـــي أمــا عـــن ترت

 الصعوبة وهكذا.

 العوامل التي بناًء عميها يختار شكل السؤال:ـ
ـ أهــداف االختبــار: مــا هــي األهــداف التدريســية التــي يقيســها االختبــار فــبعض  1

 األسصمة تذكر وبعضها يصمل لما هو فوق فالبداصل .

المفحوصــين: األطفــال ال يناســبهم االختيــار مــن متعــدد بــل الصــوات  ـ خصــاصص 2

 والخط  والمطابقةم أم االبتداصي فالمتعدد مع تقميل.

ـ زمن االختبار: إذا كان الوقت محـدودًا فيفضـل الموضـوعي أمـا إذا كانـت الوقـت  3

 كبيرًا )ماجستير مثًل( فيفضل المقالي.

ــراً  4 ــدد كبي ــان الع ــان  ـ عــدد الطــلت: إذا ك ــت محــدود ك ــي وق ــة ف ــاصج مطموب والنت

 الموضوعي أفضل.

ـ اإلخراج والطباعة: إذا كانت اإلمكانات واسعة فالموضوعي لكن إذا كانـت مقيـدة  5

 .الحل بصفحة واحدة فالمقالي هو

ـ طبيعــة المــادة )نــوع المحتــوا(: اإلنشــاء يناســبه مقــاليم الرياضــيات يناســبها  6

 ناستم العموم يناسبه الموضوعي أكثر.تطبيق وتحميل فالموضوعي غير م

 



 تعميمات االختبار:ـ 
لكـــل شـــكل مـــن أشـــكال االختبـــارات تعميمـــات خاصـــة بـــهم ويفضـــل أن تكـــون هـــذ  

 التعميمات عمى ورقة منفصمة ومنها:

ـ أن يحـــدد الغـــرض مـــن االختبـــار )اختبـــار نصـــف الفصـــل األول فـــي القيـــاس  1

 والتقويم(.

 . )هذا في البحوث التربوية(.ـ وضع مثال يحدد شكل اإلجابة 2

ـ الـزمن المحـدد للختبـارم درجـة كـل سـؤالم اسـم الطالبـةم رقمـهم شـعبتهم اليـوم  3

 والتاريخم المستوا الدراسي.

 ـ وضع التعميمات في ورقة منفصمة. 4

 ـ تنبيه الطالي إلى عدد األسصمة وعدد األوراق. 5

 تطبيق معادلة التخمين يجت تنبيه الطالت إلى ذلك. ـ عند 6

 ظروف إجراء االختبار:ـ 
 ـ أن تكون قاعة االختبار بعيدة عن الضوضاء. جيدة اإلضاءة والتهوية. 1
 ـ عدم مقاطعة الطلت أثناء اإلجابة سواء لتصحيل سؤال أو غيرها. 2
 ـ أال يعطي المعمم للختبار قيمة أكثر من حجمه. 3
ـ إشــعار الطالــت  5يــار الظــروف المناســبة للختبــار فــل يكــون بعــد حفمــة ـ اخت 4

 بالوقت المتبقي مرة أو اثنين كحد أقصى.
 
 
 



 ملحظات:ـ
ـ السؤال الصعت ليس بالضرورة أن يكون مهمًا وال أن يكون معقدًا بل قـد يكـون  1

 وسنة النشر(. فشخصيًا مثل )كم عدد صفحات المقررم ما اسم المؤل
ن قسم الصفحة إلى قسـمين لنـتمكن مـن وضـع بـداصل المتعـدد بشـكل رأسـي ـ يمك 2

 دون أن تكمفنا كثيرًا.
 

* يمكــن لممعمــم أن يحــدد اختبــارًا تحصــيميًا يحتــوي عمــى أســصمة مقاليــة وموضــوعية 
التجميعــيم ويفضــل فيــه أن يكــون التوزيــع  - 4ويســمى االختبــار فــي هــذ  الحالــة 

 كالتالي:
%م 15 – 14%م التكميـل 15 – 14%م الصـوات والخطـ  44االختيار من متعدد 

 %.25%م المقالي 15 – 14المطابقة 
 


