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01)  المحاضرة                                       والتقوٌم القٌاس  (                                             

 

 

 

 

 

. ؟!( كٌف نضع اختباراً تحصٌلٌاً  ) خطوات وضع االختبار التحصيلي -  

 

ـ تحدٌد هدف االختبار. 0  

. ـ تحلٌل محتوى المادة الدراسٌة وتحدٌد أوزانها 2  

. ـ تحدٌد أهداف التدرٌس وتحدٌد أوزانها 3  

. ـ إعداد جدول المواصفات 4  

. ـ تحدٌد عدد األسئلة )لكل فرع وهدف(5  

. ـ تعٌٌن نوع االختبار6  

. ـ كتابة األسئلة 7  

. ـ ترتٌب أشكال الفقرات فً االختبار الواحد8  

.ـ تعلٌمات االختبار وتحدٌد الزمن  9  

. ـ إخراج ورقة االختبار 01  

ـ ظروف إجراء االختبار. 00  

 

 

ـتحديد وظيفة االختبار:ـ  0  

ٌلعب دوراً كبٌراً فً صدقه فحتى نعمم اختباراً نرٌد  ألنه، إن تحدٌد وظٌفة وهدف االختبار مهم جداً    

  -: أن تعرف

؟ ما غرض االختبار؟ من هً الفئة التً سٌطبق علٌها االختبار؟ ماذا نرٌد قٌاسه  

 

-: مثال بسٌط  

. اذاراختبار القٌاس والتقوٌم للصف الثالث لكلٌة التربٌة االساسٌة لشهر   

تبار فً القٌاس ـعل أسئلته منصبة نحو هذه الوظٌفة فال ٌكون االخـ إن تحدٌد الوظٌفة ٌفرض علٌنا أن نج

على سبٌل المثال وال ٌجوز أن ٌكون علم النفس والتقوٌم ثم نسأل عن توارٌخ ظهرت فٌها نظرٌات لمادة 

. االختبار فً مستوى أعلى أو أقل لما وضع له  

 

. تحليل محتوى المادة الدراسية وتحديد أوزانهاـ  2  

خطوات اعداد األختبارات الصفية  -7  

ياسين محمد التدريسي / أ.د.أكرم  
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من تحلٌل المحتوى هو أخذ عٌنة على شكل اختبار نفترض أنها تمثل محتوى المادة الدراسٌة.ـ الغرض   

لى تلف عــ، فالتارٌخ ٌخ تلف عن مادة أخرىــلٌلها ٌخـــــــادة لها نمطها الممٌز وبالتالً فإن تحـــــ كل م

. الرٌاضٌات   

 

:ـ ـ عادة ما نتبع اآلتً فً عملٌة التحلٌل  

، كل موضوع  ، كل موضوع رئٌسً نقسمه إلى مجاالت فرعٌة إلى موضوعات رئٌسٌة ـ نقسم المادة 0

. فرعً ٌتدرج تحته عدد من المصطلحات والرموز والمفاهٌم والحقائق  

. هد الذي أخذه من المدرس أو حجمهب أهمٌته أو حسب الجـــــ تحدٌد وزن كل موضوع دراسً حس 2  

. أوزانهاـ تحدٌد أهداف التدرٌس وتحدٌد  3  

 

هً التً توضح نوع التحصٌل ومستواه ، فالتعرف علٌها ٌجعل االختبار  -:ية ـــــاألهداف التدريس -3

 قادراً على تحقٌق الغاٌات منه .

 

-: أنواعها  

.المجال العقلً المعرفً . ) وهو أكثرها شهرة واستقراراً وتقبالً من التربوٌٌن (  – 0  

.مٌول ... ألخ (  –اتجاهات  –المجال الوجدانً االنفعالً ) قٌم  - 2  

.ٌقفز ... ألخ (  -المجال النفس حركً ) ٌرسم  – 3  

 

-: المجال العقلي المعرفي -  

مل ــــوٌش( بلوم  ) اغ ما ٌعرف بهرمـحٌث ص  " بلوم " هر من كتب فً هذا المجال هو العالم ــــأش    

-المستوٌات التالٌة :  

 

أي القدرة على التذكر واالستدعاء والتعرف على المعلومات كما قدمت أثناء التعلم .  -المعرفة : – 0  

.ٌحدد  –ٌسم  –ٌعدد  –مثال : ٌعّرف                   

.) ان ٌعرف الطالب مفهوم الخلٌة (                   

 

مناسبة . القدرة على توظٌف المعلومات فً استعماالت      -الفهم : – 2  

  ٌختصر .  –ٌوضح  –ٌشرح  –ٌعلل  –مثال : ٌفسر                

. ( ) ان ٌفسر الطالب ظاهرة الشد السطحً                  
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دٌدة .ـــٌاتٌة الجــــدرة على نقل وتوظٌف المبادئ والتعمٌمات على المواقف الحـــــالق   -التطبٌق : – 3  

ٌصحح األخطاء االمالئٌة . –ٌحل مسألة رٌاضٌة  –تحته خط مثال : ٌعرب ما                 

   

القدرة على مقارنة البدائل واكتشاف أوجه االختالف بٌنها .    -التحلٌل : – 4  

ٌستنتج .  –ٌمٌز  –مثال : ٌقارن                

.   ) ان ٌقارن الطالب بٌن القٌاس والتقوٌم من حٌث الشمولٌة (                      

  

.القدرة على انتاج نماذج جدٌدة من عناصر متفرقة    -التركٌب : – 5  

ٌكون جملة . –ٌكتب موضوع تعبٌر  –مثال : ٌصمم                   

. ) ان ٌكتب الطالب مقاال انشائٌاً (   

 

القدرة على النقد واتخاذ القرار .    -التقوٌم : – 6  

ٌحكم على موقف .  –ٌنقد  –مثال : ٌعطً رأٌه                  

. فً المجتمع المعاصر( ) ان ٌبدي الطالب رأٌه فً العادات القبلٌة السائدة                  

 

 

-: (مالحظات هامة )   

أسهل األسئلة ما كان فً المستوى األول وأصعبها ما اقترب من المستوى األخٌر .*    

من األسئلة فً مستوى المعرفة . ) المدرس (  من الخطأ أن ٌكثر المعلم*    

أسئلة مماثلة ) المدرس ( بعض األسئلة فً المستوٌات العلٌا قابلة للتضلٌل وذلك عندما ٌعطً المعلم *  

 تماماً لما ذكره هو .

 

-: ـ تحدٌد وزن كل مستوى من األهداف وهذا محكوم باآلتً  

 

ٌٌن األولٌن وقلٌل من المستوٌات األخرى ، أ ـ نوع المرحلة والصف ) الصفوف الدنٌا تركز على المستو

.( أما المراحل األعلى فال بد من اإلكثار من المستوٌات العلٌا       

 

توٌات التذكر والفهم والتحلٌل أما ــــــــــب ـ طبٌعة المادة ) فمادة كالتارٌخ مثالً تكثر فٌها األسئلة فً مس

. ( كالرٌاضٌات فتركز على التطبٌقلتطبٌق والتركٌب فال ، بٌنما مادة ا       
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  . ج ـ المستوى الذي ركز علٌه المعلم ) االختبار انعكاس للحصة (

-صنف الجمل التالٌة حسب مستواها فً المجال المعرفً : -تمرٌن :       

    . ٌحسب الجذر التربٌعً للكسور العشرٌة .0

. ٌجهز قائمة بأسماء الدول العربٌة اآلسٌوٌة .2  

ستخدم المجهر فً فحص بعض الشرائح .. 3ٌ  

( بأكثر من أربعة . ل هللا علٌه وآله وسلم. ٌعلل زواج الرسول ) ص4  

. ٌذكر رأٌه فً عمل المرأة المتزوجة .5  

. ٌقارن بٌن التقوٌم التكوٌنً والتقوٌم الختامً .6  

. ٌخطط لرحلة بحرٌة .7  

. ٌستخرج األفكار الرئٌسٌة من القطعة .8  

 

 

                  


