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 : االختبارات التحريلية: )الذفهية والمقالية(5
 أ . د. ياسر خلف رشيد الذجيري 

 

طي  ددأالظشةسددأالياحا ددااليمج ندداالخيسعي،ددتعالوتعددّياال "نيدد  ال تعدداالختباردد اختالخياحرددهم أالوىدداالوقوختالخيا دد  اال
ظد البد  الظدا ىالتحرهلالخيظمرأاليسعم ظ تالوظي اختال،تالظ قةالقاخس أالك نالقاالتداالتعمسيد الظددر  صال ردسأالاسدس أال

الإج   تالعمىالعهشأالظ الخألسئمأال)خيس يخت(الخياتالتسثلالظحا ىالخيس قةالخيااخس أ .
وبعردد اةالوبدديىالىددت ال الإجدديختالظددشةاالياحا دداالظ دداخاالظدد التعمسددوالخيظمرددأ الوتيددااالختباردد اختالخياحرددهم أالإيددىال

التح هقالظجس عأالظ الخألىاخاالظشي  
 تحا االج خناالخي  ةالوج خناالخيزعفال،تالخيسش ىجالخيااخس أ. -
 وىس أالخيسي اختالوختتج ى تالوخيق اال،تالتاا سالخيس ياختالخيااخس أالخيساش عأالإيىالج ناالخيسعي،أ.الت ضح -
تد عاالعمىالت حهاالوسسالت ا يالخيدااج تالخياحردهم أاليمظمردأالظسد الددد عاالعمدىالتح هدقالخيعاخيدأالعشداالخيس  اندأال -

 به الوقخئيا.
 تد عاال،تالخيكذفالع العه بالطيخئقالخيااا سالخياتال ارعي ال عضالخيسااسه . -
 د عاالعمىالتذخ صالصع ب تالخياعماالعشاالخيظمرأالظس الدد عاالعمىالحد الت جهيياالوإاش قىا.ت -

وييدددتخالتعددداالختبارددد اختالخياحردددهم أالظددد الوىددداالوقوختالخيا ددد  اعالوييددد الوليىددد الخيسر شددديال،دددتالظ  نددد تالخيعسم دددأال
الخياعم س أالوعش صيى الخألس س أ.

ال
 :أنواع االختبارات التحريلية 

ظشظ قددد صالووالظ ا بددد صعالوعم دددوال،ددد نالختبارددد اختالخياحردددهم أالتش دددداالإيدددىالختبارددد االخياحردددهمتالإظددد الونالد ددد نال
الن عه  ال)ختبار اختالخيذس  أعالوختبار اختالخيكا ب أ(

الوف س الد"تتالت ض حاليكلالظشيس ال  ياسرهل.
ال
ال
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 االختبارات الذفوية: .1
ال الوىدتالظجس عدأالظد الخألسدئمأالخيمسة دأالخيادتال  جييد الخيسدااطالإيدىالخيظمردأاليمحرد  الظدشياالعمدىالخسداج   ت

اليسة أالغهيالظ ا بأ .
وختبار اختالخيذس  أالظ الوقامالون خعالختبار اختعالعي،ي الخيرهشه نالوخيه ن نالخي اظ تعالوش عالخساعس يي العبيال
خي ديونالخي سددظىالإيددىالظدداةالظادد"بيةالظدد الخيعردد االخيحا ثدأعالو زدداالخيادديخثالخمسدد ظتالخيعا دداالظدد الخألظثمددأالوخيذدد خىاال

ال،تالتعم االت وةالخي يآنالخيكي ا.خياتالت ضحالخىاس مالعمس تالخمس مالبي الوبخ صأال
عالوكددد ناليذدداةالحيصددوالعمددىالتحسمددوالدحددي ال ددواليدددد نوالخي دديآنالوح دد صالظدد الجبي ددلالال، دداالوبددتالخييسدد  ال

ِّهِِّ   )ي عجلال والب ، صالظ الخيزيلالووالخيخظ"الووالخيشد  نالحاىالونز الهللاالق يو ال هبا ب اۡجلا َِّ هَكا ا  َا ِّ ِّهِِّ  ِ ِّۡك ب ار 
إِّنَّ  ١٦َلا ُتح

لاۡيناَ ۥ  عا ِح ۡجا ۥ َجا ِح اكا قحۡرءا ۥ  ١٧وا ِح اكا ِح فاٱتَّبِّۡع قحۡرءا َٰ نا
ۡ
أ ۥ  ١٨فاإِّذاا قارا ِح لاۡيناَ باياَكا ال[ٜٔال-ٙٔ]خيق  ظأ ال( ١٩ثحمَّ إِّنَّ عا

خي دداوةاليمسدددمسه الخيددت  الحيصدد خالعمددىالتم ددتالخي دديآنالظدد الشدده بياعالوخي دديختةالعمددهياعالالوقدداالكدد نالخييسدد  ال
القونالز  قةالووالن ر ن.الخي يآنالكس الت هالخييس  الالحيص صالعمىالضرطالخيحيواالوخيكمس تعالوت"س  صال  نال ام خ

و،تالخألقبالخيايب يعالت جاالنس ذجالظ التمكالخألسئمأعال، داالجديىالخبارد االت د  ستالي ظد مالخيرخد ايعالحده الزخاال
الخيعيخقال، بابيوخالحسةواليمدشاالوخيسا .الكس الخبابيالخمظ ظ ن الوحساالب الحشبلالو حهىالب الظعه الو  النع ا.

ال
 لذفوية.مجاالت توظيف االختبارات ا 

الدس  الخساعس  الختبار اختالخيذس  أاليق  طالتحرهلالخيظمرأالوظدا خىاال،تالخيسج تتالخآلت أ 
وخيس دد تتالال(قدديختةالخألب دد تالخيذددعي أعالقدديختةالخألح ق ددنالخيشب  ددأعالخي دديآنالخيكددي انردد مالظعهشددأالظثددل ال)تدد وةال -

 خيشثي أالقيختةالجيي أعالويمغ تالك ،أالس ختالظشي الخيعيب أالووالختنكمهز أالووالغهيىس .
 خبار االظاىالقااةالخيظمرأالعمىالخياعبهيالعس ال،يس هال،تالقاوسيا. -
 سيقالوتحمهلالوحاخثالقرر أالووقب أ. -
 ب  نالوتعمهلالخألح  مالخيسداشرظأ. -
 خياعياالعمىالق االخيظمرأالوختج ى تياالوظه ييا. -
ال
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  االختبارات الذفوية.مزايا 
التسا زالختبار اختالخيذس  أال سجس عأالظ الخيسهزختالظشي  

 تشس أالخي ااةالخيمسة أالوخيمغ  أالعشاالخيساعما. (ٔ
 ص لالظي اختالخيا خصلالخيمسةتالعشاالخيساعماالظ الب  التس عموالخيسر شيالظعالظااسوالوزظ ئو. (ٕ
 تزو االخيساعماال  ياغتدأالخييخجعأالخيس ا أالعمىالخساج   تو. (ٖ
 خناالشخر أالخيساعماالخيع م أالوختنسع ي أ.تكذفالع الج ال (ٗ
 تعسلالعمىالتعسهقالظعم ظ تالخيساعماالوببيختوالع الطي قالخألسئمأالخيد بية. (٘
 تش ساالظخامفالخيسدا   تالخيااخس أ. (ٙ

 
 .عيوب االختبارات الذفوية 

ال ؤبتالعمىالختبار اختالخيذس  أالظ الد"تت 
وخيسددؤليختالخيذخردد أالوخيتخت ددأالالعددامالتحق  يدد اليااجددأالع ي ددأالظدد الخيس ضدد ب أعالحهددنالدرددعاالضددرطالخيع خظددل (ٔ

 يكلالظ الخيسااطالوخيظ ياالولش تالإجيختالختبار االووال،تالت ا يالنا ئجو.
ح جايدد الإيددىالوقدد الط  ددلالياشسهددتى الظ  انددأالظددعالختباردد االخيكادد بتعالوذيددكاليظب عددأالختباردد اختالخيذددس  أالخياددتال (ٕ

وقدد الي ج  ددأالظسدد التاع ظددلالظددعالخيظمرددأال ردد اةال،يقدددأالتالجس ب ددأعالوقدداالدعسددلال عددضالخيسااسدده العمددىالتحا دداال
 دسشعالخيظ ياالع الخياعبهيالع الإج   توالوقااختوال ذ لالصح ح.

تالتادد خ،يال،هيدد القاجددأالع ي ددأالظدد الخيعاخيددأال،ددتالت ز ددعالخألسددئمأالعمددىالخيظمرددأعال، دداالت ّجددواليظ يدداالظجس عددأالظدد ال (ٖ
 خألسئمأالخيرعرأالوآلبيالظجس عأالظ الخألسئمأالخيديمأعالظس ال ؤليال،تالظ ض ب أالخيا   االوققاو.

بار االخيذس يالىا،والباقأالوظ ض ب أعال، نش النشردحالخيسدااطالوتالدعاسداال، دطالعمدىالسدس عوالويكتالدح قالخت
يا وةالخيظمرأالووالخي يختةالخيجيي أاليمظمرأالبدلالد د مالباردس اال ظ قدأالب صدأاليس حةدأالخألقختالخي يخئدتعالون اديحالعم دوال

يظ يداال،دتالظداىالإت  ندواليدا وةالظث صالىتِهالخيرظ قأالخياتالوعاتاليا   االوقختالخيظمرأال،تالظ قةالخيدا وةالوواليق د طالوقختالخ
الخي يآنالخيكي ا.

ال
ال
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الالالالالالُدخيجالخيحيواالظ الظخ اجي الخيرح حأال.ٔ
الالالالالالد فال،تالظ قفالخي قفالخي زمال.ٕ
الالالالالال باوالخيا وةال عاالظ ضعالدحد الخي قفالعم وال.ٖ
الالالالالالخي قفُددّ  الآبيالخيكمسأالعشاالال.ٗ
الالالالالالدزرطالبش أالخيكمسأالضرظ صالصح ح صالال.٘
الالالالالال ام القونالتيققالووالتمعثاال.ٙ
الالالالالال شظقالىسزةالخي ظعالوص صالووقس صالال.ٚ

...خيخعالوى تخالدداظ عالخيسااطالظ التردس اال ظ قدأالب صدأال  تبارد االخيذدس ياليمغدأالخيعيب دأالووالختنكمهز دأال
الووالغهيىس عالوبحداالخيغيضالووالخييااالظ الإعاخقى .

ال
 االختبارات الكتابية:   .2

الوىتالعمىالن عه  
 أواًل: االختبارات المقالية.

وىددتالختباردد اختالخياحي ي ددأالخياددتالدظمدداالظدد الخيظمرددأال،هيدد الخمج  ددأالعدد العدداقالظدد الخألسددئمأالخياددتالدزددسي ال
ختظاح ن.الوقداالشد عالخسداخاخمالىدتخالخيشد عالظد الختظاح ند تالظشدتالزظد ال عهداعالوتالتدزخ الكثهديالظد الظاخاسدش الت"بدتال دوعال

الاساالعم والخعاس قخالكبهيخالياح هقالغ د تالخيا   االخياتالندعىالإيهي .وتع
وعمددىالخيدديغاالظدد الونالىددتهالختظاح ندد تالدس دد التحدددهشي الوخسدداخاخظي اليا دد  االظدد الحرددموالخيظمرددأالعمددىالجس ددعال
ظدا   تالخيسعي،دأعالووندوالدس د الخسداخاخظي اليا د  االقدااةالخيظ يداالعمدىالخياسكهديعالوحدلالخيسذد  ت.الوغهديالذيدكالظد ال

الكثهيخصالظ التداخاماليا   االظ الحسةوالخيظمرأالظ الخيكااالقونالخىاس مالبرق أالخألىاخاالخألبيى.الالخألىاخاال، ني 
دعاالختبار االخيس د يتالظد الختبارد اختالو ثديالخألند خعالشده ع صال،دتالظاخاسدش الوعمدىالك ،دأالخيسددا   تالخياعم س دأال

خسددداج  أاليمس ضددد عالووالخيسذددد مأالخيادددتالالEssayوسدددسىالخبارددد االظ ددد  التنالخيظ يددداالدظمددداالظشدددوالكا  دددأال الظ ددد   ال
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ي دددااةالظعهشدددأاليددداىالخيظمردددأالوظددد الىشددد التددد"تتالظسهدددزختالالStimuiusدظيحيددد الخيددددؤخ عالو عابددديالخيددددؤخ ال سث  دددأالظثهددديال
وعه بالكلالخبار االوخيسسهزختالخياتالت"تتالظ الكس دأالختبار اال،تالق  طال عضالخي ااختالوخيعهد بالتد"تتالظد العجدزهال

كالوندوالتال  جداالخبارد االوخحدا..اليق د طالجس دعالخي دااختالويدتيكالتبداالظد الع الق  طالخيرعضالخآلبيالوتباالونالنؤكااليد
خساخاخمالو ثيالظ الند عالظد الوند خعالختبارد اختاليق د طالخي دااختالخياحردهم أاليمظمردأعالقبدلالونالتعداقالظسهدزختالوعهد بال

الخبار االخيس   التباالوونالن ضحال ظي  أالتحمهم أالوب ألظثمأالخي ااختالخياتالدق دي الىتخالخيش عالظ الختبار اخت.
 خيس  انأالبه الشهئه  الظث   الق انالبه الخي سيالوخيسي خالظ الحهنالبر ئصالخيظ س. (ٔ
خيس ددااةالعمددىالتكدد   الاويالوخيددا، عالعشددو الظثدد   ال،ددتالاودددكالىددلالتسزددلالنةدد مالخيسرددلالخيااخسددتالووالنةدد مالخيعدد مال (ٕ

 خيك ظلال،تالخيج ظعأ؟الويس ذخ؟
خيدددع قدأالنا جدددأالي صددد حالخي ددااةالعمدددىالب دد نالخيعمدددأالوخيدددبا الظثددد   الظددد الخيشادد ئجالختقارددد قدأالخياددتالح  ايددد ال (ٖ

 م؟ٜٜٙٔختقار قيالع مال
 شيحالخيسع نتالوخيسس ه االووالخأليس ظ الظث   الوشيحالخيس ر قال عر اةال الخيع لالخيدم اال،تالخيجداالخيدم ا . (ٗ
 (الكمسأالظح ضيةالخيه مالع الخيا   االخيايب ي.ٕٓٓقااةالخيامخ ص الظث   اليخصال،تالحاوقال) (٘
 م.ٜٚٙٔىالنكدأالقااةالخياحمهل الظث   الحملالخيع خظلالخياتالوقتالإي (ٙ
 إقاخ الخيع ق ت الظث   الظ الخياواالخيتيالت  مال وال،يند الخآلنال،تالوزظأالخيذيقالخألوسط. (ٚ
كغداالظد الخييصد مالالٔتظبهقالخي  خعاالوخي  خنه الوخيسر قئالعمىالظ خقدفالجا داة الظثد   الإذخالاظهد الكامدأالوزنيد ال (ٛ

وزظدد الال-حخحددداال رددياالخيشةدديالعدد السدديعأالخيددي ال-قددامالٕٓكغدداالظدد الخيددي شالظدد الخاتسدد عالالٔووبدديىالوزنيدد ال
 ىب طالكلالظشيس العمىالخألاض.

ن االخيعر اختالووالخأل،ك االخآلت أ الونالكلالظ الدحا جالخيسااطالإي واليكدتال دااطالىد الونالدعدياالظد قةالتخرردوعال (ٜ
 ظ الحهنالخأل،ك االوتدمدمي الون اى .

خقايخحالظذ  تالووالخياشبؤالبي  الظث   الوقايحالل ثالظذ  تالدس د الونالتحداثال،دتالخيسردلالخيااخسدتالنا جدأال (ٓٔ
 خيامسز  نالخياعم ست.خساخاخمال

 خياسههز الظث   الق انالبه الخيق  قةالوخيي  سأ. (ٔٔ
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خياسكهيالختسااتيت الظث   القبلالظي ضالحجيةالختسداقر  الوكد نالخياذدخ صالخيسبدائتالدذدهيالإيدىالونالقاجدأال (ٕٔ
ويدداالتكددد الصدد اةالوشددعأالخألظعددد تعالوخضددحأالإط قددد صالوتالالٖٓٔونرزددوالالٓٙ/ٓ٘الوضددغطالقظدددوالالالٜٖحيخاتددوال

 اجتالح و التذخ صالخيح يأ.  جاال والويالآل االيشز فالب 
 
 :مميزات االختبار المقالي 

التسا زالختبار اختالخيس  ي أال  تتت 
 سي يأالخي ضعالوخمعاخق. .وال
 دس  الخنالتق سالقااختالكثهيةالوظاش عأالكس السبقالونالذكين . .بال
 تسا زال  ااتي العمىالق  طالخي ااختالخيسعيف أالب صأالقااختالخيسياالوخياحمهلالوخيش االوخيا   ا. .جال
 ي ااةالخياعبهي أالعشاالخيظمرأ.تد عاالعمىالتذخ صالخ .قال

الىد.الدد عاالعمىالتذخ صالقااةالخيظمرأالعمىالحلالخيسذ  ت.
ال
 :عيوب االختبار المقالي 

 اغاالتش عالخي ااختالخياتالدق دي ال، نالختبار االخيس  يتالتالدق سالجس عالخي ااخت. .وال
 دذ عال،تالختبار اختالخيس  ي أالخياخسه الوخياخرطالكس الد ثيالف والخيغش. .بال
 إذخالك نالختبار االط   صالوبطالخيظ ياالاق ئ ص.صعاالخيارح حالبر ص صال .جال
تالدداظ عالخبار االخيس   الخنالدغظتالعهشأالكبهيةالظد الظ ضد ع تالخيسدشيجالوىدتخالدجعدلالظثدلالىدتهالختبارد اختال .قال

ذخت أالوظشح زةالي داالظ الوقد مالخيسشيجالكس ال ا،عالخيظمرأالإيدىالخيمجد تالإيدىالخياخسده الوحدتاالوجدزختالظد الخيس دياال
 عشاالخياحرهل.

  يتخت أالوخيخم الظ الخيس ضد ب أالبر صد صال،دتالخياخررد تالخألقب دأالوختجاس ب دأالوخيااخسد تالخيسمدد  أالىد.ال اداال
، الدداظ عالخيظمردأالتغههديالخيددؤخ ال ظي  دأالوخحداةالوذيدكالت،ا د االخيددؤخ الإيدىالخياقدأال،دتالخيرد  غأالظسد ال دؤقيال

الإيىالخنخس ضالظع ظلالخيراقال،تالختبار االكس ال ؤقيالإيىالعاماللر تالختبار ا.
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ظدد ال ايتدداالعمددىالخباردد االخيس دد  الخيذددع اال دد ياخ االوختاتردد  القبددلالوولشدد تالختباردد االوخمحددد طال  يسذددلالالو.الكثهدديخصال
وخمحر طالوخي "طال عاالختناي تالظ الختبار االوكلالىتهالآل االنسد أالسهئأالقاالتدا،عالخيسديقالإيدىالخي شد طالوخيذدع اال

ال  يسذل.
حادد جالإي ددوالتشسهددتهالظدد الكس ددأالكبهدديةالظدد الوواخقالز.الدعدداالخباردد االخيس دد  الظ مسدد صالظدد الخيش ح ددأالختقاردد قدأالوذيددكاليسدد الد

الخمج  أالوتابهيالوظ   الختظاح نالوخمنس قالعمىالإقخاةالختبار االوترح حو.
ال
 :مقترحات وتوصيات لتطوير كتابة االختبار المقالي 

وحاىالدس  الخياغماالعمىالخيكثهيالظ الخيسذ  تالخياتالتر حاالختبار االخيس د يتالوت ،دتالخيعهد بالخيدد بقال
الن ص كال  تتت ذكيى ال، نش ال

 وضحالووتصالخألىاخاالخياتالتي االق  سي ال،تالختبار االوحاقالخي ااختالخياتالتي االخي ق االعمهي العشاالخيظمرأ. (ٔ
   الظحاقخصال،تالص  غأالخيدؤخ ال حهنالد لالخحاس  الخيخظ". (ٕ
عد الظ ضد عالكبهديالبدلالدس د الت دد االذيدكالإيدىالعداةالوسدئمأالو حدد الخنالدحاد يالال-،تالسؤخ الوخحداال–تالتد" ال (ٖ

 عاقالو بيالظ الخألسئمأالخي رهية.ختبار االعمىال
وضحاليمظمرأالظ اظ صالخييااالظ الختبار االوتال "طالظ الإعظ ئياالعهشأالووالنس ذجالظ الخألسدئمأاليماداا االعمهيد ال (ٗ

 وظش قذأالخيرع ب تالخياتالوخجياياالوختساس قةالظ الىتهالخيشا ئجال،تالتظ  يالوسئمأالختبار ا.
خياسردد  تالخياددتالدجدداالكا بايدد الوخيسدداىالخيزظشددتالحدداقال،ددتالختباردد االخيااجددأالخيسخررددأاليكددلالسددؤخ الوظدداىال (٘

 خيتيالدس  الخنالدداغموالخيظمرأال،تالخمج  أالع الكلالسؤخ عالووالخألسئمأالك ل.
 ن قشالظعالخيظمرأالقبلالختبار االخيظي  أالخيسثمىالي ج  أالعشوالوك   أالت ز عكاليمااج تالعمىالوجزختالخيدؤخ . (ٙ
تددؤقيالإيددىالسدد تالخيسيدداالووالتعدداقالتسدددهيالالتجشدداالخسدداخاخمالخيسرددظمح تالخيغ ظزددأالوخأليسدد ظالخيرددعرأالخياددتالقددا (ٚ

 خيدؤخ .
دجاالخنال يترطالختبار اال  ألىاخاالخياعم س أاليمسشيجالظعالختىاسد مال  يسسد ه االوخيعس ظ د تالخألس سد أالوتجشداال (ٛ

 خيايكهزالعمىالخيسح واالخيع ظأالوخيغهيالظيسأ.
خيعسم ددد تالإعددداخقالإج  دددأالنس ذج دددأالعددد الكدددلالسدددؤخ القبدددلالإعظددد تالختبارددد االدحاددد يالعمدددىالخأل،كددد االخييئ دددد أالوال (ٜ

 خألس س أالخيسظم بأالمج  أالخيدؤخ الوتمازمالبتيكالعشاالخيارح ح.
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 ت" االظ الونالوسئمأالختبار االش ظمأالألن خعالوظدا   تالخياعماالووني الي د الظشح زةاليسدا   تالظعهشأ. (ٓٔ
ن قشالظعالخيظمرأالقخئس صالكلالخبار اال عاالترح حوالظر شيةالحاىالدحرلالكلالط يداالعمدىالتعز دزالسدي عالعد ال (ٔٔ

االكسد الت دفالكسدااطالعمدىالخيسديوقالخيسيقددأالبده الطمبادكالوك دفالدس د التشسهايد العد الطي دقالوقخئوال،تالختبار 
 تحده الطيخئقالخيااا سالووقوختالخيا   االعمىالخيد خت.

ونةيخصالألنالختساج  أال،تالختبار االخيس  يتالتاي اليتخت أالخيساعماالوظاىال،يسواليمدؤخ ال، ني التاداال  يتخت أالووال
تيكال،د نالختبارد اختالخيس ضدد ب أالتحاد يالعمدىالخيسثهديالوختسدداج  أالتش ردي الخيس ضد ب أالكسد السدبقالونالذكيندد .الويد

ظع صالوخيسثهيال اسثلال،تالظ اظأالخيدؤخ عالوظ الختساج  أالتك نالظ ض ب أال ظي  أالت ازتالتسهزى الظ البه العداقالظد ال
ختساج   تالخيخ طئأالووالت ضعال ظي  أالت ازتالخيح االعمىالظاىالصحاي الووالبظئي الووالت ضعال ظي  أالت ازتال

 كاملة وصحيحة. نالدز فالإيهي الظ العشاهالإض ،أالتجعمي الخساج  أظ الخيساعماالو
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