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 القسم الثاني -االختبارات التحصيليةبناء : 8
 أ . د. ياسر خلف رشيد الشجيري 

 
 

 : كتابة األسئلة أو الفقرات.ا  رابع
 عظد كتابة الطدرس لألسئلة يستحسن به أن يراعي األمهر اآلتية:

 ان تكهن لغة كتابة األسئلة واضحة ومحددة، ال لبس فيىا، وال غطهض. (1
األسووئلة أر وور مطووا وووه مظلووه ،  توود إرا مووا أعوواد  ووراةة األسووئلة موورة  ا يووة،  ان يقووهم الطوودرس بةتابووة عوودد (2

 استظاع ان يحذف مظىا ما وه غير ضروري.
 أال تقيس األسئلة مستهيات من األوداف الىامشية التي ال قيطة لىا. (3
 فوو   أال تكووهن لغووة األسووئلة مظقهلووة  رايوواب موون الكتووا  الطدرسووي، كووي ال يظطووه عظوود الظلبووة ات اوووات  حووه (4

 اإلجابة غيباب دون فىم.
 أال يهجد في السؤال الها د، ما يه ي باإلجابة عظه. (5
 أن يةهن  ص السؤال  صيراب ما أمةن شريظة أال يةهن علد  سا  الطعظد. (6
 أال تكهن اإلجابة علد سؤال ما تكشف عن إجابة سؤال آخر غيره. (7
 طّدرس إلد تقهيطىا.ان تكهن األسئلة مظصبة بشةل صحيح  حه األوداف التي يرمي ال (8
 

 : ترتيب أشكال الفقرات في االختبار الواحد.ا  خامس
 وظالك عدة طرق لترتيب أسئلة االختبار مظىا:

الترتيب  سب شةل الفقرة:  يث تظدرج أشةال الفقرة من  يث صعهبتىا علد الظحه اآلتوي: صوح وخظو ،  (1
رات إجابووة مفته وووة مووب األخوووذ بعووين االعتبوووار  تكطيوول، مقاليووة  صووويرة، اختيووار مووون متعوودد، أسوووئلة مقاليووة

 ترتيب األسئلة في الط طهعة الها دة من السىل إلد الصعب.
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الترتيوووب  سوووب سوووىهلة السوووؤال: وووووذا يعظوووي ان تظووودرج األسوووئلة فوووي الط طهعوووة الها ووودة مووون السوووىل إلووود  (2
السوىهلة لكول  الصعب ولكن الكشف عن سىهلة السوؤال يوتم فوي العوادة مون خوخل اسوتيراج وعي واد معامول

فقوورة، ووووذا ال يتووهفر فووي الغالووب، إال فووي االختبووارات الطقظظووة الن االختبووارات موون إعووداد الطوودرس غالبوواب مووا 
تظبووع علوود طلبووة صووف يةووهن عووددوم  ليوول، ولكوون الطعلووم يطةوون ان يعتطوود علوود تحليوول الطحتووه ، ويرتووب 

 ، وتحليل، وتركيب، وتقهيم(.األسئلة  سب الطسته  الذي تقيسه: )تذكر، وفىم واستيعا ، وتظبيع
الترتيووب  سووب الطسووته  العقلووي الووذي تقيسووه الفقوورة، فووالفقرات رات الطسووته  الها وود موون الصووعهبة ت ىوور  (3

رط طهعة، دون الظ ر إلد شةلىا، وووذا يعظوي ان الط طهعوة الها ودة مون األسوئلة  ود تحتوهي علود أشوةال 
ن متعوودد..الو وفووي وووذا فووان الظالووب يشووعر ميتلفووة موون الفقوورات، كوو ن تكووهن موون: صووح وخظوو ، اختيووار موو

بة يوور موون اإلربوواك والتشووهيش عظوود االسووت ابة علوود فقوورات االختبووار، باإلضووافة إلوود رلووك، فووان تعليطووات 
 االختبار تيلط ايطا بيظىا، وتصبح دون جدو ، ووذا الترتيب صعب ومعيع، ويظصح بعدم استعطاله.

خب فقورات اختبوار التواريو تقويس  ودرة الظالوب التحصويلية ترتيب الفقورات  سوب الطهضوهع الوذي تظاولوه: فطو  (4
في مادة التاريو اإلسخمي في العصورين األموهي والاباسوي، يطةون تقسويطىا إلود م طهعوات  وخث: فقورات 
تتعلع بالدولة األمهية  م فقرات تتعلع بالعصر الاباسي األول،  وم فقورات تتعلوع بالعصور الاباسوي ال وا ي 

 ووةذا.
الترتيوب ي عول الظالوب فوي تسلسول مظظقوي عظود اإلجابوة عون األسوئلة فوخ يقفوز فوي أجهبتوه ان م ل ووذا 

 من الدولة األمهية، إلد العصر الاباسي،  م يظتقل ف  ة إلد الدولة األمهية، لكن م ل وذا الترتيب ايه عيبان.
 العيب األول: عدم وجهد تسلسل من  يث صعهبة وسىهلة السؤال.

أشووةال فقوورات االختبووار تتووداخل مووب بعضووىا فتسووبب للظالووب  هعووا موون عوودم التركيووز، العيووب ال ووا ي: ان 
  تي ة لإلرباك الذي يصيبه.
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 : إعداد تعليمات االختبار.ا  سادس
تهضب لكل شةل من أشةال االختبار تعليطات خاصة به، كطا وتهضوب لخختبوار كةول تعليطوات عاموة، 

 ومن بين وذه التعليطات ما ي تي:
 د الغرض من االمتحان: اختبار يهمي/ شىري/  ىائي..ان يحد (1

 ع، ... الو. 3ع،  2ع،  1صف: 
 تظبيه الظالب إلد  راةة التعليطات  بل البدة باإلجابة. (2
تظبيووه الظالووب إلوود عوودد األسووئلة الكليووة لخختبووار، وعوودد األسووئلة فووي كوول شووةل أو فوورع، أن وجوودت وعوودد  (3

 الصفحات التي تحتهيىا األسئلة.
 لظالب إلد تدوين اإلجابة في الطةان الطيصص لىا.تظبيه ا (4
 عدم كتابة أي معلهمات في أي جزة من صفحة االختبار لم تشر التعليطات إليىا. (5
 تدوين اسم الظالب، وصفه، وشعبته، ور طه، في الطةان الطيصص له. (6
ان ال يةهن لكل  هع من أ هاع األسئلة تعليطوات خاصوة بوه اباإلضوافة إلود التعليطوات العاموة التوي تهضوب  (7

في أول ور ة األسئلة، البد من إعظاة تعليطوات خاصوة تسوبع كول  وهع مون أ وهاع األسوئلة، وي وب بالظسوبة 
ظلهبووة أم ال وووول لألسووئلة التووي تتظلووب عطليووات  سووابية ان يحوودد للظلبووة مووا إرا كا وو  خظووهات الحوول م

 باإلمةان استيدام الحاسبة ال يبية.
ان تعظي أم لة لظريقة اإلجابة عن األسئلة الطهضهعية وخاصة ايطا يتعلع للطر لة االبتدائية  تود يور   (8

 الظالب بالضبط كيف ي يب عن األسئلة.
العربيووة أو اللغووة  ان تبووين التعليطووات كيتيووة تقوودير الوودرجات وان يبووين لىووم فووي اختبووار اإل شوواة فووي اللغووة (9

اال كليزيووة إرا مووا كووان لألخظوواة الظحهيووة واإلمووخة واليووط جووزة موون درجووة الطهضووهع مووب تحديوود وووذا ال ووزة 
وفووي اختبووار الرياضوويات ي ووب ان يحوودد مووا إرا كووان ليظووهات الحوول جووزة موون الدرجووة  توود ولووه لووم يصوول 

مون تىيئوة  فسوه لىوا ووضوعىا فوي  الظالب إلد اإلجابة الصحيحة، ومعرفة م ل وذه األمهر تطةن الظالوب
 اعتباره عظد اإلجابة عن االختبار.

ي ب ان تكتب التعليطات في ور ة األسئلة بالظسبة ل طيب الصفهف في جطيب الطرا ل، وباإلضوافة إلود  (11
رلوك ي وب  راةتىوا بصووهت مرتفوب للصوفين األول وال ووا ي االبتودائي علود األ وول، وي وب  وراةة التعليطووات 
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لياصة من األطفال م ل الطتيلفين عقلياب وبظية التعلم أو من يعا هن من صعهبات فوي أيضاب للفئات ا
 القراةة.

ان تحودد التعليطوات كيتيوة اإلجابوة عون االختبوار، وووول يوتم تسو يل اإلجابوة علود ور وة األسوئلة مباشوورة   (11
ي ووب إعظوواة وفووي وووذه الحالووة مووا وووه الطةووان الطحوودد لإلجابووة أم ووول وظوواك ور ووة إجابووة مظفصوولة  ووظووا 

تعليطوووات واضوووحة عووون كيتيوووة تسووو يل اإلجابوووة، م ووول وضوووب عخموووة علووود الحووورف الووودال علووود اإلجابوووة 
 الصحيحة.

 
 ا : إخراج االختبار.سابع

 عظد إخراج االختبار عليظا ان  خ   األمهر اآلتية:
 ان تكهن طباعة األسئلة واضحة. (1
 بول طباعتىوا، الن عطليوة تصوحيح سوؤال بعود ان يراجب الطدرس األخظاة الطظباية واللغهية في االختبار  (2

الظباعة عطلية مروقة، ت خذ جىداب وو تاب كبيرين وبالتالي تهجد امتعاضاب لد  الططوتحن، عظودما تظلوب مظوه 
 الته ف عن الكتابة لتصحح خظ  ما في األسئلة.

 صوير،  ان يهجد فاصل بقدر سظر وا ود بوين السوؤال والوذي يليوه، ويفضول ان يهضوح ووذا الفاصول بيوط (3
 ي ىر في مظتصف السظر، وليس في أوله، أو آخره.

ال ي ووزأ السووؤال علوود صووفحتين متتوواليتين، ويستحسوون أن يهضووب السووؤال كلووه فووي الصووفحة التاليووة، إرا لووم  (4
 يهجد له متسب في الصفحة التي  بلىا.

 ة اال كليزية.ان تكهن األسئلة علد الهجه األيطن من الصفحة في األسئلة باللغة العربية وبالعةس للغ (5
مىطوا كا و  أشوةال األسوئلة ميتلفوة، فوأرا بودأت ب سوئلة  1ان تعظي األسوئلة أر امواب متسلسولة تبودأ مون ر وم  (6

(، فوان األسوئلة التوي تليىوا، ولوتكن 31( وتظتىوي بور م )1الصح واليظ  وكا   وذه األسوئلة تبودأ مون ر وم )
  تد اال تىاة من كتابة األسئلة.(، ووةذا 31م خب من  هع التكطيل، ي ب ان تبدأ بالر م )

 ضرورة كتابة ر م كل صفحة في الطظتصف األعلد أو األسفل لىا. (7
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 : شروط تطبيق االختبار.ا  ثامن
ان ال روف التي يتم بىا إجوراة االختبوار، سوهاة أرا و   فسوية، أم بيئيوة، توؤ ر فوي  توائأ الظوخ  تو  يراب 

 عظد إجراة االختبار ومن وذه ال روف ما ي تي:ربيراب، والبد أن تتهفر ال روف الطخئطة 
ان تكووووهن الغرفووووة التووووي يووووتم فيىووووا إجووووراة االختبووووار بعيوووودة عوووون الضهضوووواة، وم ىووووزة بالشوووورو  الضوووورورية  (1

 الظبياية، م ل: اإلضاةة والتىهية مخئطة.
ة، فيظوبىىم ان يظبه الطدرس طلبته  بل تهزيب أوراق األسئلة عليىم باألسله  الذي سيتبعه في مراقبوة الظلبو (2

إلد عدم الغش ب ي طريقة كا  ، سهاة أران الغش عن طريع أخذ ال ها  من الزمخة، أو بوأخراج ور وة 
عليىووا إجابووة بعووض األسووئلة، أو أي مصوودر آخوور للغووش، وعلوود الطوودرس أن يظبووع مووا جوواة فووي تعليطاتووه 

ات الطودرس  وهل مظوب الغوش تظبيقاب عطلياب، دون ان يتىاون في رلك وعال فأن الظلبة سيشعرون بوان تعليطو
مووا وووي إال لخسووتىخك الطحلووي، وكظووهع موون الووروتين، وموون وظووا فووأ ىم يل وو ون إلوود الغووش، ايفقوود االختبووار 

 ويبته.
ان ال يقاطب الظلبة في أ ظاة اإلجابوة بييوة تهضويح سوؤال لىوم، أو بعوض التعليطوات الطبىطوة، فوالطفروض  (3

لظابعوة وعرا كوان وال بود مون تصوحيح خظو  موا أ ظواة إجابوة أن يراجب الطدرس أسئلته  بل سحبىا علد آلة ا
الظلبووة، فعلوود الطوودرس ان يبووين لىووم أن اله وو  الووذي سيسووتغر ه فووي تهضوويح سووؤال، أو تعليطووات موون  ووهع 

 معين. سيعهضه لىم، وسهف ال يدخل في زمن االختبار.
إلوود الغووش، وال يزيوود عوون العوودد  ان يةووهن عوودد الطوورا بين فووي االمتحووان مقبووهالب، ال يقوول ك يووراب فيل وو  الظلبووة (4

 الطخئم، ايصا  الظلبة باإلرباك.
ان ال يتم إجراة االختبار في  اعات واسوعة، خاصوة إرا كا و  رات موداخل ميتلفوة، أل ىوا تكوهن معرضوة  (5

للغادرين من أشياص آخرين، ووذا يشةل  هعاب من البلبلة في جوه االمتحوان، فقود يل و  الظلبوة إلود الغوش 
 فرصة مهاتية و د يةهن صهت الطدرس غير مسطهع، عظدما يقرأ تعليطات عليىم.عظدما ي دون 

أال يعظووي الطوودرس لخختبووار قيطووة أربوور موون   طووه، كوو ن يقووهل لىووم، )ان   وواح الظالووب فووي وووذه الطووادة،  (6
مته وف علوود   ا ووه فووي وووذا االختبووار(، أو يقووهل لىوم، )ان وووذا االختبووار وووه و ووده الووذي سوويقرر مصووير 

ن م ووول ووووذا ي عووول درجوووة القلوووع عظووود الظلبوووة مرتفعوووة، فىوووم إموووا أن يصوووابها باالضوووظرا  فوووخ الظالوووب(، ا
 يستظيعهن اإلجابة، وعما أن يحاولها الغش من أي مصدر يتاح لىم.
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ان ييتار الطدرس ال رف الطظاسب لخختبوار، فوخ يعظوي للظلبوة بعود  فلوة مدرسوية، أو  ودوة خظابيوة، أو  (7
 مظاسبة معيظة.

س طلبتووه باله وو  الطتبقووي لخمتحووان، شووريظة أال ية وور موون رلووك ويستحسوون أال يزيوود عوون ان يشووعر الطوودر  (8
 مرة، أو مرتين في االختبار الها د.

 
 : التجربة االستطالعية واألساسية.ا  تاسع

بعد ارتطال الصيغة األولية لخختبار يقهم مصطم االختبار بأجراة ت ربة استظخعية علد عيظة صوغيرة 
كامخب تبعاب لظبيعة االختبار والغرض من ووذه الت ربوة التعورف علود مود  مخئطوة االختبوار مون  د تكهن صفاب 

 يث وضهح الابارات والطدة الخزمة لإلجابوة عون االختبوار ومون  وم تعوديل فقورات االختبوار فوي ضوهة الت ربوة 
اية ود ة مخ  وة خوخل االستظخعية و د يحتاج االختبار إلد أر ر من ت ربة وكلطا بذل مصطم االختبار عظ
.  الت ربة أو الت ار  االستظخعية سىل عليه بظاة اختبار أر ر مهضهعية وأ ل أخظاةب

وا ووور اال تىووواة مووون الت ربوووة االسوووتظخعية األوليوووة يعطووود الطصوووطم إلووود اختيوووار عيظوووة اربووور مووون األفوووراد 
( 111 -41يطةن أن تتراوح بوين ) الطستىدفين في البحث وال يهجد ر م  ىائي محدد لح م وذه العيظة إال أ ىا

مئووة شوويص بحيووث تضووم موون بيظىووا أفووراداب أو م وواميب يط لووهن عظاصوور العيظووة الت ريبيووة التووي يسووعد البا ووث 
 لتصطيم االختبار لىا وم ل وذا التط يل يزيد من صدق الفقرات ويحسن من  باته في الت ربة األخيرة.

و االختبوار الطظلووه  بظواؤه وأوطيتوه واألغوراض والطوودة وتته وف كول ووذه ال ىوهد والطتابعووة علود القيواس أ
والتيصيصووات الطرصووهدة للبظوواة إر ال يعقوول ان يقووهم موودرس مدرسووة  ا هيووة بووأجراة كوول وووذه العطليووات إرا كووان 
الغوورض موون االختبووار قيوواس تحصوويل الظلبووة صووف أو بضووب شووعب، وبووالعةس فووأرا كووان يىوودف إلوود إعووداد أو 

تووه كوول عووام ومقار ووة طلبووة وووذه السووظة مووب السووظين األخوور  أو لدراسووة أخوور  بظوواة مقيوواس لقيوواس تحصوويل طلب
 لطقار ة بين طلبة عدد من الطدارس.

 وعطهماب يطةن تلييص أوم الفهائد من إجراة الت ربة االستظخعية.
التعوورف علوود رأي الظلبووة فووي التعليطووات التووي تسووبع االختبووار موون  يووث الهضووهح و لووة أو ك وورة التفاصوويل  .أ 

 اللغة وكفايتىا بحيث يؤدي الظالب االختبار بدون ان يحتاج إلد استفسار آخر. ومخئطة



 
7 

 

تس يل أسئلة الظلبة ومخ  واتىم علود االختبوار  فسوه وغطوهض بعوض الفقورات أو عودم وضوهح الظباعوة  .  
 أو ازدواجية الفىم ألي من أجزاة االختبار.

تطىيووداب إلي وواد  سووبة متهسووظة لله وو  تسوو يل اله وو  الووذي يسووتغر ه إعظوواة التعليطووات وتهضوويح الطظلووه   .ج 
 الطيصص للتعليطات.

تسوو يل اله وو  الووذي يسووتغر ه الظالووب فووي اإلجابووة عوون كوول االختبووار وتشوو يب الظلبووة لإلجابووة عوون كوول  .د 
األسئلة دون است ظاة أي إعظواة و و  مفتوهح لل طيوب و ود يةوهن مون الطظاسوب تسو يل زمون خوروج الظالوب 

 تغر ه االختبار.من الصف لغرض  سا  الزمن الذي يس
وفي ضهة وذه الت ربة االستظخعية تراجوب تعليطوات االختبوار وفقراتوه علود أسواس الطخ  وات الط بتوة 
خخل الت ربة، وت ر  التعديخت الطخئطة لىا، ويفضل إجراة تحليل إ صائي لإلفادة من مؤشراته في مرجعة 

 الفقرات وتعديلىا.
لخختبووار ت ربووة أساسووية يظبووع فيىووا االختبووار علوود عيظووة موون وبعوود إجووراة التعووديخت الطظاسووبة ي ووري 

( فرد م خب، تحطل خصائص الط تطب الطراد إعداد االختبار لوه. وعون طريوع ووذا التظبيوع 411األفراد  هامىا )
ي ري تحليل إ صائي لفقرات االختبار يوتم بطهجبوه اختيوار الفقورات الصوالحة للصويغة الظىائيوة لخختبوار. وفوي 

 ت اإل صائية استيراج سىهلة وصعهبة فقرات االختبار فضخب عن تطييز الفقرات.الطؤشرا
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