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(      4)  المحاضرة                                       والتقوٌم القٌاس                                     

                    

 

 

                      

 

االختبار اصح  هلالفرق بٌن االختبار واالمتحان وقبل الدخول الى تفاصٌل الدرس ، البد ان نبٌن      

. ا أم التربوٌ   

بسم هللا الرحمن الرحٌم                                              

ْقَوىَٰ ))  ُ قُلُوَبُهْم لِلتَّ ِئَك الَِّذٌَن اْمَتَحَن هللاَّ ِ أُولََٰ وَن أَْصَواَتُهْم ِعنَد َرُسوِل هللاَّ ٌَُغضُّ ر  إِنَّ الَِّذٌَن  ْْ ْغِفَرة  َوأَ    لَُهم مَّ

( . 3الحْرات  ((   ) َعِظٌم    

  

دة ــالص هلل بعد الشــــن هو االخبحانه ان االمتحاـــورة الحْرات ٌبٌن هللا ســـفً االٌة الكرٌمة من س   

اب اهل مكة بعد إظهار النبً واشهار الدٌن االسالمً ولما القوه من حصار ــــوالمحنة والبالء الذي اص

ود هنا الحمزة ـللتقوى والمقص واقٌقً فامتحن هللا قلوب الذٌن امنـوهذا هو االمتحان الح، وقتل وتخرٌب 

)صل هللا علٌه وآله وسلم ( . والمؤمنٌن امرهم هللا بغض الصوت عند النبًبن عبد المطلب علٌه السالم   

 

  

، للتأّكد من مدى إتقانه  أداة قٌاس ٌتّم من خاللها فحص الطالب أو المتقدم -: ٌعرف االختبار على أنه    

. لإلْابة للماّدة أو المهارة التً اكتسبها ضمن خطوات وشروط محددة  

 

الوسٌلة التً ٌتم فٌها تقٌٌم مدى قدرة الفرد بشكل عام ولٌس التربوي  -: أّما االمتحان فٌعرف على أّنه    

وقٌاس التصرف الناْم عنه  ،على وْه الخصوص على تحقٌق الهدف الذي ٌرمو الٌه فً مصطلح عام 

. بعد ابتالئه   

.   ً معْم المعانًواالمتحان من المحنة واالبتالء واالمتحان ف   ) اسم ( . الْمع :  -: ِامِتحان  

  امتحانات . االْمِتَحاُن : االختباُر المرٌر . االْمتَِحاُن : االبتالءُ 

ٌَّةٍ  ِرَبٍة َقِو ْْ . َخَضَع الِْمِتَحاٍن َعِسٌٍر : َخَضَع لَِت   

ٌُهان ] مثل [ ٌُكرم المرُء أو  ٌُضرب فً الحّث على االس عند االمتحان  اد لالمتحان ، أو التَّعبٌر عن تعدـ: 

ٌُكثر مدح نفسه او فً ساحات المعارك او المواْهة امام المالء فٌنظر لمن تكون الغلبة اي  الّتحدي لمن 

.  النتٌْة الملموس  

االختبارات التحصيلية وأنواعها -2  

متحان تعريف األختبار واأل

:-  

أ.د.أكرم ياسين محمدالتدريسي /   
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وعندما استخدم البارئ سبحانه كلمة امتحن فان اختبار هللا وامتحانه سبحانه غٌر اختباراتنا نحن البشر    

دة وفقد ـوهو على انواع نقص من االموال والثمرات والصبر على البالء والش، فعند هللا االمتحان البالء 

عقوب بفقد ولده ٌوسف وابراهٌم وداود كبالء النبً اٌوب علٌه السالم وامتحان ٌ،  الولد والوالد واالحباب

امتحان هللا سبحانه  افهذ، الم ــــالة والســـل الصــــوذا النون وغٌرهم من االنبٌاء علٌهم وعلى نبٌنا افض

وعٌة والمقالٌة المحددة باْابة واحدة وانما ــــكما فً االختبارات الموض ، واالْابة التكون بْواب محدد

فهو بذلك ٌرٌد منا عمل  ، ج كما ٌرٌد البارئ من عباده فً االمتحانات العسٌرةبتصرف او اسلوب او نه

ة فتحدد ـــعلى العكس من االختبارات المقدمة من المعلم او المدرس ،القول وفعل وتصرف ونهج حقٌقً 

الختبارات س من اـــوان هللا عندما ٌمتحن ٌقبل النٌة حتى دون الفعل بعك، باْابة بعٌنها وال تقبل التاوٌل 

واننا احٌانا  ، فال ٌنْح من قال كنت اعرف هذا الْواب وخاننً التعبٌر مثال، الموضوعٌة فً المدارس 

بـــــــنٌْب على اسئلة المدارس بالرغم عدم اٌماننا بهذه االْابة ولكن هذا ما ٌرٌده المنهج المقرر فحس   

ا .وفً هذ المقام ٌْدر بنا ان نقف على الفروق بٌنهم  

،  وفــــ، فكان ٌعنً للطالب الخ ، ٌختلف عّما هو فً التربٌة الحدٌثة تبارات قدٌما  ـــكان مفهوم االخ    

ٌّة، ُتشعره بأّنها اللحظات الحاس والقلق، والتوتر، ألّن األْواء مدرسٌة ، التً ٌقف علٌها  مةــــــ، واألسر

ٌّة، أّما حدٌثا  ، لهذا كان الطالب ٌعٌشون فترة االخ ، أو الفشل النْاح  تبار، وهم فً أصعب حاالتهم النفس

ٌّة على تغٌٌر م ّددت كل الْهات التربوٌةـــ، ش ، حتى ٌواكب التطّور   لـــفهومها إلى األفضـــ، والتعلٌم

، والتقّدم العلمً الكبٌر، والتقنً القائم على تحقٌق نواتج تعلٌمٌة ناْحة، حتى أصبح  الحضاري الحاصل

ٌُعّرف  توى ــل الحكم على مســ، من أْ مٌع األعمال التً ٌقوم بها المعلمــبأّنه قٌاس وتقوٌم ْ، االختبار 

ٌلة ـــ، وهً وس وهاــــ، وفهمهم للموضوعات التً درس تٌعابهم لّما ٌتلقونهــ، ومدى اس تحصٌل الطالب

، وتعّد أٌضا  قّوة فاعلة  ًــــّوة من المقّرر الدراســــاعد فً تحقٌق األهداف التعلٌمٌة المرْــ، تس أساسٌة

. ، والكتب الدراسٌة ، والمناهج ، وأسالٌب التدرٌس المّتبعة تكشف عن مدى فاعلٌة طرق  

   

-:هو  الفرق بٌن االختبار واالمتحانف       

تٌاز المادة التعلٌمٌة ـحٌحة التً تمكنه من اْــــاالختبار معٌار للطالب والمعلم بأّنه ٌمتلك األدوات الص   

. تخدام مصطلح اختبار ال امتحانـــوبما اننا تربوٌون فٌْدر بنا اس، حصرا   

ٌّة أكثر، فٌقٌم مســأّما االمتحان فٌّتخذ ص    د اْتٌازه تمكنه من كل عام ، وعنــــــتوى الفرد بشـفة الرسم

. االنتقال من مرحلة إلى المرحلة التً تلٌها وماٌصدر منه   

، أّما االمتحان  ٌقٌس االختبار مدى إتقان الطالب لمفهوم أو درس واحد -: من حٌث المادة التعلٌمٌةو    

. الٌب او تصرفات او نهجـــٌقوم بقٌاس مدى إتقان الطالب لعدة مفاهٌم أوعدة اس   

أما االمتحان فهو خاّص باهلل ،  ، مثل اختبار السٌاقة الختبار ٌتّم داخل وخارج المؤسسة التعلٌمٌةاو     

االمتحان ٌرتبط فً قدرة  نقول له الحمد هلل هذا امتحان من هللا ، سبحانه فعندما ٌتعرض احدهم لمصٌبة

. تربوٌة ومؤسساتٌة، أّما االختبار ٌتم فً عدة مْاالت  الشخص تحدي الصعوبات واالبتالء  

 

 

 

ابات الطالب على عٌنة من ـــــــمة معٌنة من خالل إْـهً طرٌقة منظمة لتحدٌد درْة امتالك الفرد لس  

-:تعريف األختبارات   
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. ( التً تمثل السمة األسئلة المثٌرات )  

  

-: أهمٌتها  

التعلٌمٌة ـ طرٌقة التقوٌم ـ األهداف أعلى طرٌقة تدرٌسه ـ الوسائل  ـ تزود المعلم بالتغذٌة الراْعة ) 1

. ( من المستوى  

. ـ وسٌلة ٌْدة للتعلم )الطالب ٌعلق فً ذهنه أسئلة االختبار( 2  

. ( لخا ناْح ـ راسب ...... ـ وسٌلة المعلم الوحٌدة لتصنٌف الطالب إلى مستوٌات ) 3  

. ـ معرفة قدرات كل طالب وبالتالً عالج الضعٌف 4  

 

 

 

 

. ـ اختبارات شفوٌة 1  

. ـ اختبارات مقالٌة 2  

. ـ اختبارات موضوعٌة 3  

اختبارات األداء . – 4  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-: ختباراتاأل أنواع  


