
 االختبارهفهىم 

االخزجبس فٟ اٌٍغخ اٌؼشث١خ ٠ؾًّ ِؼٕٝ )اٌزغشثخ( أٚ االِزؾبْ ٚوٍّخ اخزجشٖ رؼٕٟ )عشثٗ أٚ 

األِش أخجشٖ، إرا ػشفزٗ ػٍٝ  اِزؾٕٗ( ٚفٟ ٌغبْ اٌؼشة )خ١شد ثبألِش أٞ ػٍّزـٗ، ٚخجـشد

ٌالخزجبس ٔزوش ِٕٙب بؽضْٛ ٕ٘بن اٌؼذ٠ذ ِٓ اٌزؼش٠فبد اٌزٟ ٚػؼٙب اٌؼٍّبء ٚاٌخجشاء ٚاٌج. ؽم١مزٗ( 

  ِب ٠ٍٟ

ػجبسح ػٓ ِغّٛػخ ِٓ األعئٍخ أٚ اٌّشىالد طّّذ ٌزمذ٠ش اٌّؼشفخ أٚ اٌزوبء أٚ  االختبار:

غ١ش٘ب ِٓ اٌمذساد ٚاٌخظبئض فّفَٙٛ االخزجبس ٠ؼٕٟ ػّٕب ؽٍت اإلعبثخ ػٍٝ ِغّٛػخ ْ 

 األعئٍخ اٌّؼذح عٍفب ثؾ١ش ٔؾظً ثٕبء ػٍٝ إعبثبد اٌّفؾٛص اٌزٞ أعبة ػٍٝ رٍه األعئٍخ.

إعشاءاد ِٕظّخ رغزٙذف اٌم١بط  - ي الٌفضً والتربىي على أًه:وٌعرف االختبار فً الوجالٍ

ن اٌىّٟ أٚ اٌى١فٟ ٌّظٙش ٚاؽذ أٚ أوضش ٌغّخ أٚ لذسح ِٓ اٌمذساد ػٓ ؽش٠ك ػ١ٕخ ِٓ اٌغٍٛ

 اٌٍفظٟ أٚ غ١ش اٌٍفظٟ. 

ِغّٛػخ ِٓ اٌّض١شاد رؼذ ٌزم١ظ لذساد أٚ طفبد أٚ عٍٛوب ِب ثطش٠مخ و١ّخ فٟٙ ِٓ ٚعبئً  -

 ٚاٌغّبػبد. ٠غزخذِٙب اٌجبؽش ٌٍىشف ػٓ اٌفشٚق اٌفشد٠خ ث١ٓ األفشاداٌم١بط اٌزٟ 

 هوا صبق ٌتضح اَتً:

ِظطٍؼ ٠ش١ش إٌٝ ِغّٛػخ ِٓ اٌجٕٛد )األعئٍخ أٚ اٌّٙبَ أٚ غ١ش٘ب( ِشرجخ  testإْ االخزجبس 

اٌفشٚق اٌفشد٠خ  ثشىً ٠ز١ؼ رظؾ١ؼ اإلعبثبد أٚ األدٚاد ؽ١ش رغزخذَ اٌذسعبد فٟ رمذ٠ش

 ٌٍّفؾٛط١ٓ.

 عٛاء وبْ ِٙبسٞ اٚ ثذٟٔ  اٚ ٓ ٚػغ ٌم١بط شٟء ِؾذد ِٕم رّش٠ٓ٠ؼزجش  وفً الوجال الرٌاضً

" فٟ ؽ١ٓ ٔغذ ِٓ ٠ؼشفٗ ثأٔـٗ " األداح . ٘ٛ ؽش٠مـخ ِٕظّـخ ٌّمبسٔـخ عـٍٛن شخظ١ٓ أٚ أوضش

 " اٌّؼٍِٛبد ثغ١خ اٌزم٠ُٛ  اٌزـٟ رـغزخذَ ٌغّـغ

ِىزٛة أٚ اخزجبس شفٛٞ أٚ اخزجــبس ػٍّٟ( وّب أْ ٚاالخزجبس ٠ّىٓ أْ ٠ؼطٝ ػٍٝ شىً )اخزجبس 

ٌٗ ِٓ اٌزمغ١ّبد ِب ٠زؼذٜ إٌّؾ اٌٛاؽذ، ؽ١ش اخزالفٙب ؽجمبً ٌٍشىً أٚ اٌغشع أٚ اٌّؾزٜٛ ِٚٓ 

٘زٖ اٌزمغ١ّبد ِب ٔغذٖ ثبٌظٛس ا٢ر١خ : )اخزجبس االعزؼذاد، اخزجبس شخظٟ، اخزجبس رٕجؤٞ، 

خزجبس رارٟ ِٚٛػٛػٟ، اخزجبس اٌزؾظ١ً، اخزجــبس اخزجبس اٌزظ١ٕف، اخزجبس فشدٞ ٚ عّبػٟ، ا

رّى١ٓ، اخزجبس ٌفظٟ، اخزجبس اٌّغؼ...اٌخ(. ٚلذ ٠شعغ اٌجؼغ ِٓ اٌجبؽض١ٓ إٌٝ  االداء، اخزجــبس

 إٌٝ ِؤششاد ِزؼذدح ِٕٙب ا٢رٟ . أٔٗ عجت اخزالف رغ١ّبد أٛاع االخزجبساد



 اخزالف األغشاع اٌزٟ رؾممٙب. -1

 رمذِٙب.رٕٛع اٌفمشاد اٌزٟ  -2

 طفبد اٌّخزجش٠ٓ. -3

 ؽج١ؼخ االعزغبثخ.  -4

 :عوىها فاى أي هي االختباراث ٌضتلزم تىفر عٌصرٌي اصاصٍٍي 

 اٌّؼب١٠ش، رم١ٕٓ ؽش٠مخ اعشاء االخزجبس.التقٌٍي : حٍث ٌتضوي ,  - أ

 ٚرؼٕٟ خٍٛ االخزجبس ِٓ اٌغّٛع ٚاٌزأ٠ًٚ .  الوىضىعٍت: - ة

 :واالختباراث الرٌاضٍت  ًىاع االختباراث

 فقا لوٍذاى القٍاس:أوال: و

 وبخزجبساد اٌزؾظ١ً ٚاٌزٟ رٙذف إٌٝ ل١بط خجشاد اٌفشد الوقاٌٍش العقلٍت الوعرفٍت: -1

 اٌغبثمخ.

 اٌؼبِخ ِضً لذساد ػم١ٍخ ِٓ ِؼبسفاٌزٟ رٙذف إٌٝ ل١بط اٌمذساد  اختباراث القذراث:  -2

 اٌّخزٍفخ. ِٚؼٍِٛبد أٚ لذساد ثذ١ٔخ وب١ٌٍبلخ اٌجذ١ٔخ ٚاٌّٙبساد ثبألٌؼبة اٌش٠بػ١خ

 اٌزٟ رٙذف إٌٝ اٌزٕجؤ ثٙب ٠ّىٓ أْ ٠مَٛ ثٗ اٌفشد ِغزمجال. اختباراث االصتعذاداث: -3

 ثاًٍا: وفقا للوختبر:

ٚرٙذف إٌٝ اٌم١بط اٌفشدٞ ٌٍّخزجش٠ٓ ٚرّزبص ثبٌذلخ ثبٌشغُ ِٓ أٔٙب  : اختباراث فردٌت -1

ٚاٌشوغ ٚاٌشِٟ  ٚاٌغٛدٚرغزغشق ٚلزب ؽ٠ٛال ٚعٙذا ِضً اخزجبساد اٌغّجبص ٚاٌغالعً اٌؾشو١خ 

 ٚاٌؼذ٠ذ ِٓ األٔشطخ اٌفشد٠خ.

 

ٚرٙذف إٌٝ ل١بط ِغّٛػخ ِؼب فٟ األداء ٌّشح ٚاؽذح وبألٌؼبة اٌغّبػ١خ  : اختباراث جواعٍت -2

 أٚ اخزجبساد اٌٛسلخ ٚاٌمٍُ ٚغ١ش٘ب ٟٚ٘ ال رغزغشق ٚلزب أٚ عٙذا وج١شا.

 ثالثا: وفقا ألصلىب تطبٍق االختبار:

 ساد اٌٛسلخ ٚاٌمٍُ، ٟٚ٘ رمذَ فٟ شىً لٛائُ ٚػجبساد ٠طٍت اإلعبثخ ػ١ٍٙب.وبخزجب كتابٍت: -1



رزطٍت اعزغبثخ  وبخزجبساد ا١ٌٍبلخ اٌجذ١ٔخ أٚ اخزجبساد األداء، ٟٚ٘ االخزجبساد اٌزٟ عولٍت: -2

 غ١ش ٌفظ١خ

 اخزجبساد األعٙضح اٌؼ١ٍّخ. -3

 رابعا: وفقا للزهي:

صِٓ  ٠ؾذد ٌٙب خ فٟ األداء ِضً األسوبع أٞ اٌزٟاٌغشػِضً اخزجبساد  : اختباراث هىقىتت -1

 ِٕبعت ٌالٔزٙبء ِٕٙب.

ِضً رمذ٠ش ِغز٠ٛبد اٌمذسح ِضً سفغ ثأٔٛاػٗ، ٟٚ٘ اٌزٟ رشرت  : اختباراث غٍر هىقىتت -2

 ِفشدارٙب ثبٌٕغجخ ٌزذسط طؼٛثزٙب. األصمبي ٚاٌشِٟ

 خاهضا: وفقا لألداء:

اٌزؼشف ػٍٝ لذسح اٌفشد ػٍٝ األداء ثألظٝ لذسرٗ ِضً ٚرٙذف إٌٝ  اختباراث األداء األقصى: -1

 اخزجبساد اٌمذساد ٌالٌزؾبق ثى١ٍبد اٌزشث١خ اٌش٠بػ١خ.

ٚأداء  عٛاء ثذ١ٔخ أٚ ٚظ١ف١خ فٟٙ رم١ظ اٌمذسح ػٍٝ أداء ػًّ ٌٗ أ١ّ٘زٗ : اختباراث الكفاءة -2

 أفشاد رذسثٛا ػٍٝ رٌه إٌشبؽ اٌّمبط ٟٚ٘ رؼشف أ٠ؼب ثبخزجبساد اٌزؾظ١ً.

أٚ رذس٠ت  : ٚرغزؼًّ ٘زٖ االخزجبساد ٌٍزٕجؤ ثبٌٕغبػ ِغزمجال فٟ ِٕٙخ اختباراث االصتعذاداث -3

 أٚ ٔشبؽ ِؼ١ٓ.

ِٛلف  : ٚرٙذف إٌٝ رؾذ٠ذ األداء ا١ٌّّض ٌٍفشد ثّب ٠ّىٓ أْ ٠فؼٍٗ فٟاختباراث األداء الووٍز -4

  اٌّالوّخ أٚ اٌّظبسػخ.ِؼ١ٓ. ِضبي رٌه فٟ إٌّبفغبد ٚاٌجطٛالد اٌش٠بػ١خ وم١بط األداء فٟ 

 :وهٌاك هي ٌقضن االختباراث إلى 

ؽش٠مٙب  رؼزّذ ػٍٝ اٌّؼب١٠ش ٚاٌّغز٠ٛبد ٚاٌّؾىبد ثؾ١ش ٠ّىٓ ػٓ : اختباراث هىضىعٍت -1

 إطذاس أؽىبَ ِٛػٛػ١خ.

 رؼزّذ ػٍٝ اٌزمش٠ش اٌزارٟ أٚ االػزجبسٞ فٟ رم٠ُٛ األداء.اختباراث اعتبارٌت:  -2

 لالختباراث الوضتخذهت فً التربٍت الرٌاضٍت وهً:وهٌاك تقضٍن آخر 



 ١ٍّبد ِؾذدح ٌألداء، رٛل١ذ ِؾذد،٠ؼؼٙب خجشاء اٌم١بط رزٛافش ف١ٙب رؼ : اختباراث هقٌٌت -1

 ششٚؽ ػ١ٍّخ، ؽجمذ ػٍٝ ِغّٛػخ ِؼ١بس٠خ ٌزفغ١ش إٌزبئظ فٟ ػٛء ٘زٖ اٌّؼب١٠ش.

ذح ٠ؾزبعٙب اٌؼبٍِْٛ فٟ اٌّغبي ٟٚ٘ اخزجبساد عذ٠ : ضعها الباحث أو الوذربٌاختباراث  -2

 اٌش٠بػٟ رغزخذَ فٟ ل١بط اٌظفبد ٚاٌّٙبساد فٟ اٌؾبالد ا٢ر١خ :

اٌّغزغشق ٌٍزٕف١ز،  ػٕذِب رىْٛ االخزجبساد اٌّٛعٛدح فٟ اٌّظبدس غ١ش ِٕبعجخ ِٓ ؽ١ش اٌٛلذ -

 اٌّىبْ، ػذَ رٛفش األعٙضح ٚاألدٚاد ٚغ١ش٘ب.

فٟ اٌؾبالد اٌزٟ ال رزوش اٌّظبدس ث١بٔبد وبف١خ ػٓ االخزجبس ِضً اٌغشع ِٕٗ، ؽش٠مخ األداء،  - 

رؼ١ٍّبد االخزجبس، ؽشق ؽغبة اٌذسعخ، إٌبشش ٚربس٠خ إٌشش، األدٚاد اٌالصِخ، اٌّغزٜٛ، 

 اٌغٕظ ٚغ١ش٘ب.

 اٌّغزخذِخ فٟ ػٕذِب ٠فزمذ االخزجبس إٌٝ ِب ٠ش١ش إؽظبئ١ب ٌظذلٗ ٚصجبرٗ ٚأٔٛاع اٌّؾىبد - 

 ؽغبة اٌظذق ٚغ١ش٘ب. 

اٌزؼذ٠الد اٌزٟ لذ رطشأ ػٍٝ لٛا١ٔٓ ٚلٛاػذ ثؼغ األٌؼبة، اٌزطٛساد اٌزٟ لذ رؾذس ثبٌٕغجخ  -

 ٍؼت ٚأعب١ٌت اٌزذس٠ظ. ٌخطؾ اٌ


