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 (السوضوعية واألدائية: االختبارات التحريلية: )6
 أ . د. ياسر خلف رشيد الذجيري 

 

 ثانيًا: االختبارات السوضوعية. وىي:
 اخببارمبعجداالخبيارات. .أ
 اخببارالدػابوالجصأ. .ب
 اخببارالبكرلة. .ج
 اخببارالرداوجة. .د


 :يبكػنالحؤالفيهحاالزػعمغاالخبباراتالرػضػعيةمغجدئيغرئيحيغ:اختبار متعدد االختيارات .أ

 اإلثارةوهيمقجمةأومفباحالحؤال. (1
االستتبتاتاتأواالخبيتتارات.و ختتراالحتتؤالمتتاوتتيغأرتتتبأوخرتتذاستتبتاتاتنجبتتارالصالتت متتغويز تتا (2

 االسبتاتةالدثيثة.
الرختتبالرجدتزلتحلظ رتاهتػواضتممتغررتػ جور تةو بعتجو ز اترتخدوضبعالمةمزاسبةفتي

اإلجاتة.وتكػناإلجاتةالدثيثةفياخببارمبعجداالخبباراتإما:
 اخبياراالسبتاتةالدثيثةواألخخىالجاشئةوهحانعخفتاسعالبثثعغالدػاب. .1
ظوجتتتػدأداةاخبيتتتاراالستتتبتاتةالجاشئتتتةوتتتيغاالستتتبتاتاتاألختتتخىالدتتتثيثةوفتتتيهتتتح الثتتتاالتتال تتت .2

 اسبةزاءفيعبارةالرةيخمةاماعجاوالنعخفهحاالزػعتاسعالبثثعغالجصأ.
اخببتتاراالستتبتاتةاألأةتتخأهريتتةأو تتػةوهتتحانقبذتتيمتتغالصالتت الرفاضتتلةوتتيغمترػعتتةمتتغالعػامتتا .3

و عتتخف-بتجر ذتتعاالتفتاععليتاأثزتاءال–واالعببتاراتو قتػموبختيا تافتي هزتاوفقتالرويتتارمػضتػعي
 هحاالزػعتالبثثعغاألهع.

وسزذتتخبميرتتانتتأتيأمةلتتةل تتح األرتتػاعالةالثتتةمتتغأستتئلةاالخببتتارمبعتتجدةاالخبيتتاراتتتتخىاالستتبتاتة
الدثيثةمثيطو ا ػسيغ)األسئلةالةالثةفيمتالالرزاهج(:
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 الرجرسعلى:مغمريداتالصخ قةاإلجخائيةفيصياغةاألهجافالبعليريةانتحاعج -1
 تغصيةالرادةفيو ت ديخ. .أ
 الحيصخةعلىالعرليةالبعليرية. .ب
 اخبيارالجاخاتالبعليريةالرزاسبة. .ج
 ف عالرقخراتالجراسيةالرجبلفة. .د

  امانأتينعجمغمعاييخسلػ يةال جفماعجا: -2
 أنيح خال جفعلىأساسمحبػىالصال . .أ
 أننكػنال جفعامًاومف ػمًا. .ب
 نال جفمثجدًاومجددًا.أننكػ .ج

 مغأهعالعػاماالبينت مخاعات اعزجصياغةاألهجافالبعليريةتصخ قةسلػ ية. -3
 ارتباطاألهجافتالرز ج. .أ
 وجػدالػسائاالرعزية. .ب
 وجػدالكب والرػادالبعليرية. .ج
 محبػىالصال . .د

 .مسيزات اختبار تعدد االختيارات 
الرػضتتػعيةتجلتتػ متتغ اتيتتةالبدتتثيمفتتالنحتتبصيبالردتتثمأنيتتؤوليبريتتدهتتحاالزتتػعمتتغاالخببتتارات .1

 الحؤالأونثاويالصال .
يبريدهحااالخببتارتحت ػلةالبدتثيمستػاءتاستبججاممفتاتيمتدتثيمتعتجمتغالبالستبيظالدتل القتػ  .2

 أوتاسبججاماآلالتااللكبخورية.
للعتتجدالكايتتخمتتغاألمةلتتةالبتتينركتتغاننحتتبصيباالخببتتارأننغصتتيعيزتتةمتتغمثبػ تتاتالرقتتخررطتتخاً .3

 نخرل ااالخببار.
 رطخًالرػضػعيةاالخببارفإرايبريدأنذًاترعجالتصجعوثباتعالية. .4
 نقامياعاماالبجريغ. .5
 نقيذ جراتمبزػعةأهر االقجرةعلىالبدخفوإدارةالعال ات. .6
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 .عيوب اختبار متعدد االختيارات 
عجاد ومعطعالرجرسيغالنتيجونم تارةوزتاءهتحاالزتػعمتغاالخببتاراتوتالبتالييبصل و بًاوج جًافيإ .1

 فالنركز عاالسبفادةمغالرريداتالحاتقة.
يبصل مغالرتجرسإلرامتًا ايتخًاوبفاصتياالرقتخرالجراستي تينقبذتيمزتاإدراأتًالتولػ تاتالبتينعرتا .2

ببتاراالستبعارةتجايتخفتيالرتادةالبتييػضتبفي تاعلىأساس االرز جو تجنقبذتي لتظمتغواضتباالخ
 االخببار.

يبصلتت متتغالرتتجرس تتجرةلغػ تتةفائقتتةتبرةتتافتتيالقتتجرةعلتتىالبعايتتخوالج تتةفتتياخببتتاراأللفتتا وتبدتتخ .3
 تقػاعجاللغةومعخفةتخ ي الترلةتصخ قةسلحلةتعيجةعغالخ اأةوالبعقيج.

يةوالعقليةلصلاباومعخفةالفخوعالفخدنةويز ع بتىيتبععلتىنقبذيمغالرجرسف راللجدائزالزفح .4
 أساس لظتثجيجمحبػىاالخببار راو يفًا.

 اليزتماالخببارفيقياسعجدمغالقجراتالعامةوالقجرةالبعايخ ةواالوبكار ةوالبقػ رية. .5

 .مقترحات وتوصيات لتطوير كتابة االختبار متعدد االختيارات 
 الصلبةتعليرات املةوواضثةعغاالخببار.أعط .1
 تالزحبةلإلثارةأومقجمةالحؤالنت مخاعاةاآلتي: .2

 انتكػنواضثةو ديخة. .أ
 ماخزةللرخكلةوأنتح خالرخكلةفير انةالرقجمة. .ب
 خاليةمغالكلراتالغامذةأورفيالزفيمرايد جا براالتالبفحيخ. .ج
 تثبػ علىمخكلةوا جةفقط. .د
 إعتتتادةتختيتتت األستتتئلة بتتتىالنحتتتاعجعلتتتىاعبرتتتادالصلبتتتةعلتتتىالثفتتتظ  رتتتانتتتت تزػ تتتبأر تتتامنتتتت .3

 االسبتاتةالدثيثة بىاليلتأالصلبةإلىالبجريغ.
 نت انتحبججمأرتبأوخرذاسبتاتات)وجائا( بىنقاا برالالبجريغ. .4
 تالزحبةلالسبتاتاتنت مخاعاةاآلتي: .5

 الصػل ديخةماأمكغ لظ.أنتكػنمبحاو ةفي .أ
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 أنتبحاوىدرجةاجبحاو اللصلبةفإ ا ارتاالسبتاتةواضثةللتريبفالقيرةل افيالحؤال. .ب
 أنتختبطجريع اتالرخكلةالرصخو ةفيالرقجمة. .ج
 إ ااشبرلتاالسبتاتاتعلىمعلػماتتار جيةميت تختيا اتختيبًاتزازليًا. .د

 االسبتاتاتالجاشئة لراارتفبمعاماالةبات.هت. لراتتارحت
نتتت أنتكتتػنأستتئلبظمػزعتتةعلتتىفدتتػلوو تتجاتالرقتتخروشتتاملةلتريتتبالقتتجراتالبتتينركتتغقياستت ا .6

 و حاالزػعمغاالخببارات.
اعتتخنررتتا جمتتغاألستتئلةعلتتىالصلبتتة اتتاإعصتتاءاالخببتتار تتحلظالوتتجمتتغمزا ختتةربتتائجاالخببتتارمتتب .7

 تدثيماالخببارمباشخة.الصلبةتعج
 راعالقجرةاللغػ ةللصلبةفي الة باوباولغةأجزاية. .8


 ب. اختبار الرواب والخطأ.
فيهحاالزػعمغاالخبباراتردػصتعخنعلىالصال جرلتة)عبتارة(مبذترزةلثقتائرتار جيتةأو

خصًأ.ر ريةأوفكخ ةو صل مزاأنيح خميراإ ا ارتالوبارةصػاتًاأو
خصأصػابأمةلة:

 الح اءسلػكنركغتعلراوالبجر  عليا -
أااخببارصادعثاوتوليذالعكذ -

)(
)(

)(
)(

 .مسيزات اختبار الرواب والخطأ 
 سؤااًلفيصفثةوا جة.33النحب لظمحا ة ايخةإ نركغشبب .1
 الرقخر.نركغاننغصيعيزة ايخةمغو جات .2
 أأةخس ػلةفيالػضبوالدياغةمغاالخببارمبعجداالخبيارات. .3
 النحبغخعج جًافيالبدثيم. .4
 نعجاخببارامزاسبًالقياستعلعالثقائروتح خها. .5
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 .عيوب اختبار الرواب والخطأ 
 أةيخًامانثبػ علىعباراتغامذةيبجبطالصلبةفيتفحيخها. .1
 علىأفكارتعكذوج اترطخ ةيخةمرايؤد تالصلبةإلىاالرتباكوالبجبط.أةيخًامانثبػ االخببار .2
%و لرتتا ةتتختا برتتاالتالبجرتتيغ لرتتاارتفعتتتدرجتتة اتيتتةاالخببتتارات53نحتترمتتتالبجريغتا برتتال .3

 و لتدرجةثباتا.
 اليزاس قياستعسالقجراتال امة البثلياوالبرييدوإدراكالعال ات. .4
لتتتىالثفتتتظواالستتتبط اروالبخ يتتتدعلتتتىالثقتتتائرالبفدتتتيليةدونإمكتتتاناستتتبزباجمفتتتا يعنختتتتبالصلبتتتةع .5

 وعرػمياترئيحيةمغهح الثقائر.

 .مقترحات وتوصيات لتطوير كتابة اختبار الرواب والخطأ 
 نت أنيبعخن اسؤاللثقيقةأوفكخةوا جة. .1
 أأب الحؤالتصخ قةواضثةو جد . .2
 إ ا انالحؤالنثبػ علىجدئيغفاجعاالتدءالعاممزاآخخالترلة. .3
  اولأنتكػناألسئلةمػزعةتالبحاو ويغالدػابوالجصأ. .4
 تثاشىاسبججامالكلراتوالردصلثاتالبيلعتحبعراوجرجة ايخةفيأثزاءالبجر ذ. .5
 تجلزمغالتراالرخ بةوالزفيالرددوج. .6
 ود ادةعجداالخبيارات. اولتصػ خاالخببار .7

:أنأولمانت مخاعاتافيوضباألهجافالعامةللبختيةهػ اجاتالرتبرب.مثال
 أوافرججًا. .أ
 أوافر. .ب
 الأوافر. .ج
 مبخدد. .د

هت.الأوافرعلىاإلشالع.
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 تتاولتصتتػ خالحتتؤالتتتانتصلتت متتغالصلبتتة تتتخاءةالحتتؤالوتيتتانمتتاإ ا تتانصتتػاتًاأوخصتتًأوإ ا تتتان .8
 صػاتًاميكباػاالحا وإ ا انخصأفليكباػااإلجاتةالدثيثة.

 مةال:مترػعشػلأ ضلعيغفيالرةلثأأةخمغشػلالذلبالةالث.
  اولتصػ خالحؤالتأنتحألعراإ ا ارتالوبارةصػاتًاأوخصًأ؟ .9

ثعويانماإ االعكذصػاتًاأوخصًأ.
مةال: ااخببارثاوتصادع)خصأ(

اخببارصادعثاوت)صػاب(.أا
 

 ج. اختبار التكسلة.
نصلتتت متتتغالصالتتت فتتتيهتتتحاالزتتتػعمتتتغاالخببتتتاراتإأرتتتالتعتتتسالوبتتتاراتالزا دتتتةأوإضتتتافةتعتتتس

األر امللبكرلة.
 تعخفمػ عةالجتاتاتالخ يخةفي خبرمذانتاسعمعخ ة.......... (1
 .................................تعوزاءالتامباألزهخفيع جالجولة (2
3) 2,3+3,4+1....................................................= 
  امسهيجرو لػر ظ+هيجرو حيجصػديػم........................ (4

 .مسيزات اختبار التكسلة 
 نقيذ جراتمبزػعة البعخفوالبصايرتاإلضافةإلىالبح خ. (1
 الوبكاروالبعايخعغرأنا.نحرمللصال تا (2
 س االػضبوالدياغة. (3
 نركغاننغصي جرًا ايخًامغو جاتالرقخر. (4
 مزاس لقياس جرةالصال علىاالسبزباجورتطالرفا يع. (5
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 .عيوب اختبار التكسلة 
 نحرموجرجةمغالحاتيةفيالبدثيمرطخًالبعجداإلجاتات. (1
 الثقائرالبفديلية.نختبالصلبةعلىالثفظوالبخ يدعلى (2
 نحرمتالغروالبجريغرطخًاألنالصال يبخكلا خ ة باتةاإلجاتةأوجدءمز ا. (3

 .توصيات ومقترحات لتطوير كتابة اختبار التكسلة 
 أ دخالبكرلةعلىجدءوا جمغالترلة. (1
 اأب الوبارةتصخ قةتتعاالتدءالزا زمةيخًالبفكيخالصال . (2
 لبيتقيذمحبػ اتعليامغالبفكيخ البصايروالبثلياواالوبكار.أأةخمغاألسئلةا (3
  اولأنتكػناألجداءالرصلػتةتكرلب امبحاو ةفيالصػلفيجريباألسئلة. (4
 أغمثجدًاومباشخًاوتثاشىالغرػنواألفكارالتجلية. (5
ييذالربخ ةفالتحتبججمفتيالبدمتالردصلثاتالبيدرس االصلبةفإ ا ارتدراسب عمةاًلتحبججمالرقا (6

 الحؤالمقاييذالقجموالياردةوالاػصة.
 راجبدائرًارزاالخببارتعجشبعاو ااتػز عالببأأجمغد ةالخسػموصثةاألر ام. (7


 د. اختبار السزاوجة.
نعتتتجاخببتتتارالرداوجتتتةمتتتغأهتتتعاالخببتتتاراتالرػضتتتػعيةو لتتتظالرتفتتتاعدرجتتتةالرػضتتتػعيةميتتتاتحتتتا 

عاماالبجريغترااليد جمغمعاماالةباتل حااالخببار.ارجفان
و بكػناخببارالرداوجةمغعرػديغ ائريغأ جهرانرةاالرةيتخواآلختخنرةتااالستبتاتاتوتد تجعتجد
االسبتاتاتعلىعجدالرةيخاتوعلىالصالت أنيتداوجأويػفتروتيغالعرتػديغو ركتغعتًج رػعتًامبصتػرًامتغ

مبعجداالخبيارات.اخببار
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مةال:زاوجويغأفكارالعرػديغوػضبالثخفالرزاس علىنريغالخ عالح يزاسبا.
أ.شخ قةتعليريةتعلعالثجيثتاللغة .1)(
ب.تعجياالحلػكتحوعالخعخ .2 )(
ج.م ارة خ يةالرثاضخة .3 )(
د.تأثيخ فيالصال البلفد ػنالبعليري .4 )(
هت.وسيلةتعليريةالكباتةعلىالحاػرة .5 )(
و.سلػكمعخفيالبجر ذ .6 )(
ز.إسبخاتيتيةتعليريةالبعلع .7 )(
ح.فغتعليريرسعالجائخة .8 )(

ط.رخاطالصال 
 .مسيزات اختبار السزاوجة 
 س ااإلعجاد. (1
 س االبدثيم. (2
 لبعجداالسبتاتات.نكادنكػنخاليًامغعزدخالبجريغو لظ (3
 مزاس ألعرارومحبػ اتالصلبةالرجبلفة. (4
نركغاالسبعارةتالخسػمأنذتًا األشتكالال زجستيةفتيالخ اضتياتوالدتػرفتياللغتاتاألجزايتةللبتجر   (5

 علىالرفخداتوالبخاأي .
لعال تتتاتوتتتيغمزاستتت لقيتتتاس تتتجراتالبتتتح خللثقتتتائروالبفاصتتتياوالبدتتتزيفاتوالقػاعتتتجاإلجخائيتتتةوإدراكا (6

 الرفا يعوت حافارانفيجفيقياسمجىتةاتالصلبةمراتعلرػ .
 
 .عيوب اختبار السزاوجة 
 يؤ جتأأيجًازائجًاعلىالثقائروعلىتح خها. (1
 يبصل أ يارًامحا ات ايخةمغالػرع. (2
 خهزةوالقياس.شأراشأناالخبباراتالرػضػعيةالنعجمزاسبًالقياستعسالقجراتالعقليةمةاالا (3
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 .مقترحات وتوصيات لتطوير اختبار السزاوجة 
نتتت أننكتتػنعتتجداالستتبتاتاتأأةتتخمتتغعتتجداألستتئلة بتتىنقتتاعزدتتخالبجرتتيغفتتإ ا تتانفتتيعرتتػد (1

 اسبتاتة.14-7أسئلةنت اننثبػ عرػداالسبتاتةعلى13-5األسئلةمغ
 لبحلحاالبار جيأوال تاءاألتتج لتسراء.اتببرػعامغالرزصقيةفيتختي االسبتاتاتمةاا (2
وجتاالصلبتةفتيتعليرتاتاالخببتارإلتى تتخاءةعرتػداألستئلةأواًلدونالزطتخإلتىعرتػداالستبتاتاتميقتتخأ (3

الصالتتت الحتتتؤالو فكتتتخميتتتاللثطتتتاتو ثتتتاولأننحتتتبخجبمعلػماتتتتاعزتتتاأو تتتاالرختتتكلةثتتتعنأختتتحفتتتي
 تعخضاعلى ائرةاالسبتاتات.البعامامب اسؤالعلى ج 

 اولانتقدتخاألستئلةعلتىفتخعوا تجمتغفتخوعالرتادةألنمتدجالرتادةفتيستؤالوا تجيتؤد إلتى لتة (4
 االسبتاتاتالربا ةوتالبالينحرمتالبجريغ.

 تأأجمغأن اسؤاللاإجاتةوا جةصثيثة. (5
و خاعىفياالخبباراتالرػضػعيةتخكاعاممانأتي:

 تػضبعلىأساسأهجافواضثةمثجدة.أن 
 .أنتغصيأأاخجدءمغمف ػمالرقخروأساسيبا 
 .أنتكػنمريدةويغمحبػ اتالصلبة 
 .أنتكػنواضثةفيعبارات اوتعليرات ا 
 .أنتتخب اااسبججام الجراسةمخكالتالبصايروالعراعلى ل ا 

ميرتتتايبدتتتاتالدتتتجعوالةبتتتاتوالرػضتتتػعيةوعلتتتىالتتتخغعمتتتغمدانتتتااالخببتتتاراتالرػضتتتػعيةوتجاصتتتة
واال بدتتاد فإر تتاتبصلتت ج تتجًا ايتتخًافتتيوزائ تتا والتعصتتيفتتيالز انتتةتدتتػرًاعتتغ تتجرةالصالتت علتتىالتتختط
وإدراكالعال اتوإجخاءالرػازرات والزطخةالكليةإلتىالرػضتػع و حتغتزطيرتاوتزحتيقاوالبعايتخعزتا وهتي

ػبمعيغمغاالسبح اريجعػإلىاالهبرامتالتدئيتاتوالبفاصتياوالنعصتيالعزانتةتكا لظتختبعلىأسل
الكايخةللكليات.

لحلظفإنهح االخببارات لراتحبججم اليًاترفخدهالبقػ عررػالصلبةفيمتاالتالبثدياواأبحاب
التتح نعبرتتجعلتتىاخببتتاراتالرقتتالالجاتتخة وإررتتانحتتبججمتتارا تتاوتاإلضتتافةإلي تتاأستتالي أختتخىمتتغالبقتتػ ع

القديخةالربزػعة واالخبباراتالعلريةواألدائيةوالخفػ ةالرثحزة.
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 .عيوب االمتحانات 
لقتجفتخنالحتلعالبعليرتتيورطتامالبخ تيمتتغصتوإلتىصتتو ومتغمخ لتةإلتتىمخ لتةضتخورةالبثتتث

صتوإلتىصتوأواخببامتالرخ لتةعغوستيلةتحتاعجعلتىإصتجارأ كتاميتبعترقبذتاهاتخقيتةالصالت متغ
تعليرية.

و جاسبججمتالرجارساالمبثاراتتدػرت االبقليجنة ػسيلةلبثقيرهحاال جف ولكغاالمبثارات ج
أسيءف ر تاواستبججام ا وتختت علتى لتظآثتارتعيتجةالرتجىفتيالعرليتةالبعليريتة.ورتػجدهتح اآلثتارميرتا

نأتي:
:لقتجصتارتاالمبثارتاتهتجفًافتيتحاناات ليياان نتاائم عسلياة التعلايا وثسارىااالسبالغة في أىسية االم .1

  ات اوجاًلمغأنتكػنوسيلةلبثقيرأهجافالبختيةالتامعةالخاملة.
ولرا ارتاالمبثارتاتتدتػرت االرألػفتةتخ تدعلتىالتارت الرعخفتيفتيأدرتىمحتبػ اتاوهتػمحتبػى

البتيتبدتاتتالف عوالبصايتروالبثليتاوالبخ يت والثكتع  رتات رتاالتػارت الثفظوالبحتريبوت رتاالتػارت 
األدائيتتةوالعلريتتةوالحتتلػ ية ومتتاتبذتترزامتتغميتتػلواتتاهتتات وقتتيعوتفكيتتخ فقتتجأستتاءتاالمبثارتتاتإلتتى

امتاالالبختيةإساءةتالغة  لظإنالصلبةوالرجرستيغ تجاردتخفػافتيضتاهتح االمبثارتاتعتغاالهبرتامتكت
تقيحاور داهبرام ععلىماتجوراالمبثارات ػلا.

:اناالمبثارتاتالرألػفتةتأستلػت االجبتامي ترتب على سوء فيا االمتحانات كثير ما  الواواىر الزاارة .2
وشخ قتتتةوضتتتع اوتدتتتثيث ا تتتجشتتتتعتفتتتيالثقتتتاالبعليرتتتي ةيتتتخًامتتتغالطتتتػاهخغيتتتخالرثرتتتػدةوفتتتي

 مقجمب ا:
لتتىالبلقتتيغ:فالرتتجرسيخ تتدج تتػد علتتىشتتخحالتتجروس ومحتتاعجةالصلبتتةعلتتى فط تتاتثتتػلالبتتجر ذإ .أ

 وتح خها وجريبمانعيغعلىالزتاحفياالمبثان.
 شيػع ب الرلجداتوالرػجدات. .ب
 شيػعضاهخةالجروسالجدػصية. .ج
 شيػعضاهخةالغرفياالمبثارات. .د

تأوضتتاع االثاليتتةمتتغ يتتثالربالغتتةفتتيأهريب تتا :اناالمبثارتتاتاآلثااار الشيدااية الزااارة لامتحانااات .3
ومتيئ افير انةالعامأوالرخ لة وتتأثخالزتتاحفي تاتتالثظتحتا عيتػبأستالي وزائ تاوتدتثيث ا 
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تةيتتخختتػفالصلبتتة وتتاختتػفأهلتتي ع ولتتيذالجتتػفتالقتتجرالرعقتتػل ارثتتة وإررتتاندتتبم ارثتتةعزتتجما
 نداوبعسالصلبةفيالز انةإلىاالر يارالعداي.يبثػلإلىر بةو لر وضغطرفحي

ولػأنالبقتػ ععتانرالعرليتةالبعليريتةوصتارجتدءامكرتاًلل تاواستبججاماألستالي الرزاستبة لرتاأدى
 إلىإهرالالصلبةدروس عشيلةالعام.

رتجالرتجارس والكليتات : ةيخًامتاتعبعدم االعتساد على نتائم االمتحانات في التوجيو الدراسي والسيشي .4
والرعاهتتتجوالتامعتتتاتفتتتياخبيتتتارشلاب تتتاعلتتتىمترتتتػعالتتتجرجاتالبتتتينثدتتتل االصلبتتتةفتتتياالمبثارتتتات

 والػا بأنهحاالرترػعرتراتكػنلاداللةعلىالرحبػىالعامللصلبة.
للبػجيتتاولكزتتاالنكختتوعتتغاستتبعجاد أومػ بتتة أو تتجرةخاصتتةأوعامتتةف تتػوتتحلظالندتتلمو تتج 

الجراسيوالر زي.
:ف تتيمكلفتتةفتتيالػ تتتوالت تتجوالزفقتتات و كفتتيأنرزطتتخإلتتىمتتااالمتحانااات السعتااادة اياار اةترااادية .5

تبصلبتتااالمبثارتتاتالعامتتةمتتغج تتػدشائلتتةفتتيستتايااالستتبعجادل تتا وإجخائ تتا وتدتتثيث ا وآثارهتتافتتي
ةإ اقيحتتاالمبثاراتالثجيةةالبيتحبججمفيضاسيخالجراسةلكيتبايغلزارفقات االباهطةوتجاص

 رطامالرقخراتوغيخهامغالزطعالرعاصخة
:اناالمبثارتاتتدتػرت االرألػفتةتزب تيتإعصتاءليس ليذه االمتحاناات وييياة تذخيراية أو عاجياة .6

درجاتأوتقجيخاتإلجاتةالصلبة وليذل ح الجرجاتمعزىمغالػج ةالبختػ ة ف تي لرتاتكختوعتغ
را يتتتة تتتػةأوضتتتعو و لرتتتاتختتتجزعيبتتتًافتتتيالرقتتتخرأوالكبتتتابأوالصخ قتتتة أوالثيتتتاةالرجرستتتية أو

متاتتتخىفتير انتةالعتامأور انتةالفبتخة و لرتاي تبعأ تجوبثليتاربائت تا أعرالالصلبة  لظأر تا ةيتخاً
 وتثجيجاألسبابالربدلةتطػاهخها واالسبفادةمغ ا لظفيالبجصيطلبعليعأفذا.
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 ثالثًا: اختبارات األداء )العسلية(.
استبتاتةلر تارةأو خ تة واألداءوهياالخبباراتالبيتقيذأداءالربعلعالعرلي والبتيتبصلت عتادة

هػمانقػمتاالفخدمغفعاأوعراأوارتازورثػ لظ أ أر تاتعبرتجعلتىأداءالصالت العرلتيالعلتى
أدائااللغػ أوالرعخفي.

و  بعهحاالزػعمغاالخبباراتلقياساألهجافالبعليريةالبيالنركغقياس اإالعغشخ رالرال طة
ةوالبتتيالتعبرتتجفتتيتعتتسجػارا تتاعلتتىاالخببتتاراتالختتفػ ةأوالبثخ خ تتةإررتتاتعبرتتجعلتتىمتتانقجمتتاالرباشتتخ

الصال مغأداءعرليفيالػا بالفعلي وعادةماتكػنفخدنة.
وتحبججماخبباراتاألداءفتيالبثقترمتغإتقتانالصالت للر تاراتالرختبصتةتتالعلػمالصايويتة الكيريتاء

واأل يتاءوفتيوتتخامجالبتجر  الر زتي)الدتتزاعة الدراعتة البتتارة(وتعلتتيعالرػستيقىوالخستعوالزثتتتوالفيد تاء
والبرةياوالخ اضةوغيخها.

وتعتتجاخببتتاراتاألداءجتتدءًام رتتًافتتيالبقتتػ عالز تتائيلتتبعسالرتتجارسوالكليتتاتورجتتزمز تتا ليتتات
%25فرةاًلالصال في ليةالص نأخحماالنقاعغ)الص وال زجسةوالبرخ سو لياتالبختيةوالرعلريغ

مغدروسا(عرليًاوتالبالييبعاخببار أدائيًافير انةالجراستةو تحلظ ليتاتالبختيتةوالرعلرتيغإ نعتجاخببتار
البختيةالعرليةاألساسفيتجخجالصال .

 .ةواعد صيااة اختبارات األداء 
اسفتتيتعتتسالرتتػادالجراستتيةوأنرتتتاحالصالتت وفختتلانعبرتتجعلتتىترتتااناخببتتاراتاألداءتعتتجاألستت

أدائ تتاف تتيتعتتججتتدءًام رتتًامتتغاالخببتتارالز تتائيإ أنتعتتسالرتتجارسوالكليتتاتتعبرتتجعلي تتاأعبرتتادًا ليتتًا
وتعجهاشخشًاالسبكرالمبصلباتالبجخجفالوجأننكػنإجخاءهاأوإعجادهاعلىوفرأسذومعاييخوشخوط

ت مخاعات ا ااالقيامتاالخببارومغهح الخخوطواألسذهي:ن
تثجيجأهجافاالخبباراألدائيإ يزبغتيللرتجرسالقتائعتاالخببتارالعرلتيأننثتجدمحتبقًاالتػارت الرتخاد (1

 مال طب اوماهػمويارالزتاحميا.
الصالتت أوأننعصتتي تتاوا تتجتقتتػ عالصالتت متتغلتزتتةمتتغالرجرستتيغيتتبعاالتفتتاعميرتتاويتتز ع تتػلأداء (2

 مز عدرجةترعدلعغاآلخخ.
 تثلياالر ارةأوالعراالح يخادميااخببارالصال إلىمكػراتلبح ياقياس ا. (3
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 تقػ عالصال وزاًءعلىتصا ةمدررةمحبقًاتخرا افةالتػار الرخادقياس اومةاتفي االجرجة. (4
 أ للرحاواةفيالر اراتوعجدالجرجات.تقحيعاالخببارإلىو جاتمبحاو ة (5
اسبججاماألر ام)الجرجات(أوالعالمات)جيج جيجججًا(فيتصا تةاالخببتارتعتجتثجيتججػارت الر تارة. (6

 والزرػ جاآلتييػضم لظ:
 استسارة تقويا الطالب السطبق م  السذرف التربوي 

تػزعالجرجاتولكافقخة رانأتي
2 مرباز:2/11 جيجججًا:1 جيج:2/1ضويف:صفخ مبػسط:

الفقخاتت
الجرجتتتة

الرعجل
الد ارةالةاريةالد ارةاألولى

الرط خالعام .1
االتداناالرفعالي .2
وضػحالدػتوسالمةاللغة .3
إعجادخصةالجرسوتزطير ا .4
البثقرمغتزفيحخصةالجرس .5
تدػرةمبراسكةومبخاتصةعخنالرادةالعلرية .6
مجىاشبخاكالصلبةفيأرخصةالجرس .7
م ارةاسبججامشخائرتجر حيةمزاسبة .8
م ارتافيصياغةأسئلةمةيخةللبفكيخ .9

مخاعاةالفخوعالفخدنةويغالصلبة .13
اهبراماتالػاجباتواألرخصةالايئية .11
فعالياتالجرسأفاءتافيتػز بالػ تعلى .12
االسبججامالفعاللػسائاوتقزياتالبعليع .13
الثفا علىالزطاموإدارةالدو .14
أفاءتافياسبججامأسالي مبزػعةلبقػ عأداءالصلبة .15

درجةالرترػع33الجرجةالكلية:

 



 
14 

 

 .)أنواع اختبارات األداء )العسلية 
اخبباراتاألداءإلىأرتعةأصزافهي:صزو)جخورالرج(

:يبرةاالغخنمغهح االخبباراتوبصايرتعسالرػا والبعليريةعلتىمقتجارمتااختبار الورةة والقلا .1
نربلكتاالصالت متتغم تارةفتتياألداءتاستبججامالػر تتةوالقلتع تتأننصلت متتغالصالت الرتتبعلعرستعخخ صتتة

يتتتتةأوتدتتتتريعتتختتتتتةعرليتتتتةأومجصتتتتطيػضتتتتم ي يتتتتةاربقتتتتالجغخاميتتتتةأورستتتتعمجصتتتتطلتتتتجائخة  ختائ
الرعلػمتتاتمتتغ اأتتخة دتتيخةالرتتجىإلتتىالتتحاأخةشػ لتتةأناهبرتتامهتتح االخببتتاراتيزدتت تختتكاختتاص

 علىالزبائجوليذعلىالعرليات.
بوالتبصلت هياالخبباراتالبيتختطوتيغالرعخفتةالزطخ تةوالػا تاختبار التعرف )التحديد أو السقابلة(:  .2

أداءشتاماًلفتتيخصتتػاتمبحلحتلةل تتحاالػا تتب.و تخادمتتغهتتح االخببتاراتالبثقتترمتتغمتجىتركتتغالرتتبعلع
مغالبعخفعلىجػار األداءأ أر اترةامخ لةتحاراألداءالفعليلبعخفعلىتعساألشتياءمةتا

 متتتغالرتتتبعلعويتتتاناألخصتتتاءالعيزتتتاتالتيػلػجيتتتةأوعتتتدف صعتتتةمػستتتيقيةعلتتتىإ تتتجىاآلالت و صلتتت
الرػجتتػدةفتتيتلتتظالقصعتتةأو تتأننكبفتتيتتتأننختتيخالرتتبعلععلتتىأجتتداءأو صتتبمتتغج تتازمتتاو ثتتجد

 اسبججاماووضائفاومػ عا.
:تبصلتت تعتتسالرػا تتوالبختػ تتةالبأأيتتجعلتتىخصتتػاتمعيزتتةأثزتتاءالقيتتامتتتأداءاختبااارات تسثيااد األدوار .3

الرتبعلعالقيتامو تح الثخ تاتعزتجمايتؤد العرتاتختكا امتاو حتبججمهتحااألعرال املتة ميصلت متغ
األسلػبتخكاخاصفتيالبختيتةالخ اضتيةلبأدنتة خ تاتمعيزتةأوفتيمػضتػعالبختيتةالفزيتةواألستخ ة
لرحظاألدواتأومدجالكريات. رانحبججمفيتجر  الرعلريغوتأهيل ع اتاالججمتةأوأثزائ تاإلتقتان

 ارةالبجر  مةاالقيامتالحلػكالفعليفيالرػا والد يةالثقيقيةوتحبججمفي تاالت ةيتخةعزتجمام
ندتع إخذتاعالرتبعلعالخببتارفعلتيلتحانجذتبالرتبعلعالخببتارفتيمػا توشتاي ةتتالرػ والثقيقتتي

صتتائخاتاالعبيادنتتةمةتااالخببتتاراتالبتتيتتتخ متتةاًلعلتتىررتتا جمتغالصتتائخاتتعرتتاوتزفذمػاصتتفاتال
 دونانتثلرفعاًلتالتػ.

:نعجهحاالزػعتتحيجًاألعلىدرجاتالػا ويةفيأداءالر راتأوإتقتانالر تاراتاختبارات عيشة العسد .4
 بىتبصل مغالرتبعلعأداءرختاشاتوا ويتةمبرةلتةتتاألداءالكلتيالتح نجذتبللقيتاس رتاهتػالثتال
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 نصلتت متتغالحتتائرالقيتتادةفتتيضتتخوفترةتتامعطتتعالرػا تتووالرختتكالتالبتتيمتتةاًلفتتيقيتتادةالرخ بتتةإ
 نركغأنندادف االحائر وهزالظرػعانرئيحيانمغاخببارعيزةالعرا:

االخببتتتتاراتالبتتتتينحتتتت افي تتتتاالبرييتتتتدوتتتتيغالدتتتتػابوالجصتتتتأفتتتتياألداءوالتتتتح نركتتتتغتدتتتتثيثامةتتتتا .1
 البدػ   الكباتةعلىالصاتعة.

االخبباراتالبيتعبرجعلى كعالرخا ايغوالفا ديغلبقػ عاألداءوتعصيمةارسعلػ ةقيادةسيارة. .2
 

 السرادر:
 مكببتةالخشتيجللزختخ1 طاليياان الشيداي  والترباوي ( 1997الصخ خ  عاجالخ رغوغستلران) -

والبػز ب الررلكةالعختيةالحعػدنة
تجانس االسلوب لكد م  الطالب واالستاذ واثره علاى التحرايد الدراساي ( 2338العختي غخ ت ) -

لطلباااة السدرساااة العلياااا ألسااااتذة التعلااايا التقشاااي باااوىران علاااى ضاااوء متغيااار الجاااشس والتخرااا   
 جامعةوهخان التدائخ.(اشخو ةد بػراة)

للزختتتتخ دارالرحتتتتيخة1 طالييااااان الشيدااااي والتربااااوي  (2313واختتتتخون) ا رتتتتج مثرتتتتػدعرتتتتخ -
. االردنوالبػز بوالصباعة عران

 مخ تتد3ط سااس بشااء االختباارات والسقاااييس الشيداية والتربوياةأ (2314متيتج سػستغشتاأخ) -
 االردن.دياػرػلبعليعالبفكيخ

دارالرحتتيخةللصبتتب 5ط الييااان والتقااويا فااي التربيااة وعلااا الااشيس (2311ملثتتع ستتامي ) -
.والبػز ب االردن

 الييااان والتقااويا فااي التربيااة وعلااا الااشيس (2315ور تتيع خلتتػدعد تتد) ستتعجونستتلران رتتتع -
 مكببةاالميخللصباعة تغجاد.


