
 ارــــاالختب
الصفة تحدٌدا  أوهو العملٌة التً ٌتم بها تحدٌد السمة  القٌاس أنبما 

 أوهذا التحدٌد  إلىالتً تستخدم للوصل  اإلدارةكمٌا ، فان االختبار هو 

التكمٌم ، ولكن ٌبقى السؤال مطروحا ما هذا االختبار ومما ٌتكون ؟ 

 األسئلة" مجموعة من  االختبار أنعن هذا التساؤل نقول ببساطة  ولإلجابة

 شخص االستجابة لها " . أي أوالمواقف التً ٌراد من الطالب  أو

معانً  إعطاءالمواقف من الطالب  أو األسئلةوقد تتطلب هذه  

مفقودة من رسم  أجزاءالتعرف على  أوحل لمشكالت رٌاضٌة  أولكلمات 

ذل من االستجابات التً تتطلبها نوعٌة المثٌرات صورة معٌنه وغٌر  أو

 . فقرات االختبارالمواقف هذه  أو األسئلةالمتضمنة فً االختبار ، وتسمى 

طرٌقة  االختبار هو أن إلى  (cronbach 1966)وٌشٌر كرونباخ  

أن معنى ذلك ٌشٌر إلى أن .  أكثر أومنظمة للمقارنة بٌن سلوك فردٌن 

عٌنة من السلوك تعنً أن االختبار النفسً أو العقلً ٌقوم على مالحظة 

وقٌاس عٌنة صغٌرة جٌدة االنتقاء من سلوك الفرد ، فإذا أراد المختص أن 

ٌختبر المحصول اللفظً أو اللغوي للطفل فانه ٌفحص أداء الطفل فً عٌنه 

" عٌنة  الختبار التربوي أو النفسيامماثلة من الكلمات واأللفاظ ، إذن 

 صغٌرة ولكنها ممثلة للسمة أو الخاصٌة المراد قٌاسها " .

مفردة مثال هو عٌنه من  55فاختبار المفردات اللغوٌة المكون من 

ٌعرف منها الفرد قدرا معٌنا ، وهذه  أنالكلمات التً ٌفترض  أوالمفردات 

 أواختبار العملٌات الرٌاضٌة ..... وبالمثل فً  باآلالفالكلمات قد تقدر 

 اختبار المفاهٌم العلمٌة وغٌرها .



وقد ال ٌكون االختبار بالضرورة عٌنة من السلوك فً كل الحاالت 

ففً مٌدان االختبارات التحصٌلٌة هناك ما ٌسمى بـ ) االختبارات المحكٌة 

جمٌع السلوك المطلوب  أوعلى مالحظة معظم  أساساالمرجع ( وتقوم 

ٌس عٌنة منه ، حٌث ٌوضع االختبار بحٌث ٌشمل ما تم تدرٌسه قٌاسه ول

 ولٌس عٌنة منهما . وأهداففً الوحدة الدراسٌة من محتوى 

  

ٌختلف  Testمفهوم االختبار  أن إلىوٌشٌر المختصٌن فً القٌاس والتقوٌم 

احدهما ٌستعمل بدال من  أنرغم  Examinationعن مفهوم االمتحان 

من مفهوم االمتحان ،  اشملفً العملٌة التعلٌمٌة ، فمفهوم االختبار  األخر

 أواختبار السٌاقة  المؤسسة التربوٌة وخارجها ، مثال داخلٌجري  إذ

الرٌاضٌات ، اختبار مادة  أو، اختبار مادة العلوم اختبار الطبخ والتغذٌة 

ٌكون كذلك فً علم النفس ، وقد ٌتخذ قرارا مهماً فً نتائج االختبار وقد ال 

مفهوم االمتحان دائما ٌرتبط بالعملٌة التعلٌمٌة  أن إال.  أخرىمواقف 

 وتكون نتائجه ذات قرارات مهمة وحاسمة فً حٌاة الطالب .

 
 
 
 
 



 
 وظائف االختبارات 

 : اآلتٌة لألغراضتستخدم االختبارات النفسٌة والتربوٌة 

: حٌث ٌقدم لنا االختبار معلومات هامة  قياس تحصيل الطلبة وتقدمهم .1

 التعلٌمٌة . األهدافعن سٌر العملٌة التعلٌمٌة ومدى تحقٌق 

: ٌحقق لنا االختبار اتخاذ قرارات حول قبول الطلبة  القبول واالختيار .2

منهم فً ضوء المعلومات التً ٌقدمها لنا ، كما انه  األفضلاختٌار  أو

عمل ما فً ضوء تلك  أوم وظٌفة ما المؤهلٌن الستال األفرادٌفرز لنا 

 المعلومات التً ٌزودنا بها االختبار .

 إلى: ٌحدد لنا االختبار مستوٌات الطلبة وتصنٌفهم  تحديد المستوى .3

كل طالب بالمجموعة التً  إلحاقعدة مجموعات حتى ٌمكننا فً 

من وضع االستراتٌجٌات  إذتناسب مستواه مما ٌمكن المسؤولٌن بعد 

 ومستوى كل مجموعة . تتالءمالتً  التعلٌمٌة

والقوة فً  الضعف: تكشف االختبارات دائما عن عوامل التشخيص  .4

الصعوبات التً ٌعانون منها من خالل تحلٌل  أوتحصٌل الطلبة 

الخاطئة مما ٌسمح لنا باتخاذ القرارات المناسبة فً تطوٌر  اإلجابات

 التعلٌمٌة . األسالٌب

دافعٌة  إثارةت التحصٌلٌة دورا مهما فً : لالختباراتنشيط الدافعية  .5

 أوالشهرٌة  أوالطلبة نحو الدراسة من خالل االختبارات الٌومٌة 

ٌستعد  أن إلىالسنوٌة . وان تكرار هذه االختبارات ٌؤدي  أوالفصلٌة 

 الطالب لقراءة المادة وتهٌئته لالختبار .



: تقدم االختبارات تغذٌة راجعة حول التغذية الراجعة للمعلم والطالب   .6

سٌر العملٌة التعلٌمٌة فتكشف عن مواطن القوة والضعف لدى الطلبة 

السٌر  أوفً التعلٌم  أسالٌبهالفرصة للمعلم فً تعدٌل  بإتاحةمما ٌسمح 

فً تقوٌم نفسه وتنظٌم وقته وجهده  أٌضابها قدما ، وتسمح للطالب 

 . األفضلوتطوٌر عاداته الدراسٌة نحو 

تكشف لنا التغٌر  أنتستطٌع االختبارات السلوكية :  األهدافتقويم  .7

طلبة وقدراتهم فً المجاالت االنفعالٌة والعقلٌة لالحاصل فً اتجاهات ا

 سلوكٌة مرغوبة . كأهداففً المهارات العملٌة والتً وضعت 

 أن لالختباراتٌمكن  المدرسية المختلفة : واألنشطةتقويم المنهج  .8

كفاءة الكتب والمفردات المقررة وتحدٌد صعوبات الطلبة تقٌس درجة 

والفعالٌات المدرسٌة مثل الوسائل التعلٌمٌة  األنشطةتقوٌم  أوفٌها 

 المدرسٌة ....وغٌرها . واألبنٌة

 
 تصنيف االختبارات 

، وذلك تبعاً الختالف طرٌقة تصنٌف االختبارات عموماً  أسالٌبت تعدد

مقدار  أوالمفحوصٌن  أوعدد الطلبة  أوطبٌعة تفسٌر النتائج  أواالستخدام 

الزمن المخصص لتطبٌق االختبار وطرٌقة التصحٌح ، وفٌما ٌلً عرض 

 لطرق تصنٌف هذه االختبارات : 

 : حسب وجود المثير واالستجابة .1



االستجابة  أومن المثٌر  أيال ٌكون  : عندما اختبارات اسقاطٌة . أ

محدداً ، كاختبار البقع الحبرٌة لروشاخ ، واختبار تفهم الموضوع 

(TAT وبعض االختبارات النفسٌة )األخرى . 

: كما فً اختبارات التحصٌل والقدرات  اختبارات محددة البناء . ب

معٌنة  أسئلة أومثٌرات  أوواالستعدادات ، وتستخدم عبارات 

 المواد المختلفة . وواضحة للوقوف على مستوى الطلبة فً

  : األداءحسب مستوى  .2

ٌبٌن  أن: وهً االختبارات التً ٌطلب من الممتحن  أداء أقصى . أ

علٌها كما فً  اإلجابةمعلومات عند  أوما لدٌه من قدرات  أفضل

 المهارات والتحصٌل والقدرات واالستعدادات . اختبارات

ٌبذل  أن: وهً االختبارات التً ٌطلب من الممتحن  العادي األداء . ب

 األوضاععادي ، وهً تعكس سلوك المتعلم فً  أداء أو جهدا ً

العادٌة كما فً اختبارات االتجاهات والشخصٌة والمٌول وهنا ال 

توخً الدقة  إلىتشجٌع الطلبة على الدراسة بل  إلىنحتاج 

 . اإلجابةوالموضوعٌة فً 

 

 الذين يطبق عليهم االختبار : األفرادعدد  .3

: وهً تطبق على طالب واحد فً المرة الواحدة  اختبارات فردٌة . أ

 اختبارات الذكاء . أومثل االختبارات الشفوٌة 

: تطبق على عدد كبٌر من الطلبة بنفس الوقت  اختبارات جماعٌة . ب

 كما فً االختبارات التحصٌلٌة الصفٌة .

 



 :  اإلجابةطريقة  أوالفقرة  أوحسب شكل السؤال  .4

طأ واالختٌار من ات الصح والخ: مثل اختبار اختبارات موضوعٌة . أ

 .متعدد والمطابقة

 واإلجابةالقصٌرة  اإلجابة: مثل االختبارات ذات  اختبارات مقالٌة . ب

 الطوٌلة واالختبارات المتعلقة بحل المسائل .

 

 : لإلجابةحسب مقدار الزمن المخصص  .5

 اإلجابة: وهً االختبارات التً تكون فٌها سرعة  اختبارات السرعة . أ

الطالب حٌث ٌصعب لمعظم  أداءهً العامل الحاسم فً تحدٌد 

ضمن الزمن  األسئلة أوعن جمٌع الفقرات  اإلجابة إنهاءالطلبة 

 المحدد مثل سباقات السباحة والجري والطباعة .

: وهً االختبارات التً ٌعطً فٌها زمن شبه مفتوح  اختبارات القوة . ب

عن كل  اإلجابةولة بحٌث ٌكون كل طالب قادرا على محا لإلجابة

هً التً  إجابتهاوقدرة الطالب على  األسئلةصعوبة  أن إالسؤال ، 

مثل اختبارات التحصٌل الصفٌة والقدرات واالستعدادات  أداءهتحدد 

وخٌر مثال على ذلك االختبار المتعلق بفحص طبٌب جراح متقدم 

المهم هو اتقانا  أنلشغل وظٌفة فً المستشفى فهذا اختبار قدرة حٌث 

 . إجراءهاجراء العملٌة الجراحٌة ولٌس السرعة فً 

 

  حسب طريقة التصحيح : .6



درجات الطلبة بشخصٌة  تتأثر: وهً االختبارات التً ال  موضوعٌة . أ

 أوالسٌاسٌة  أوخلفٌته االجتماعٌة  أووجهة نظره  أووذاتٌة المصحح 

 القومٌة .

 أوفٌها درجات الطلبة بشخصٌة المصحح  ٌتأثروهً التً  : ذاتٌة . ب

 القومٌة .  أوالسٌاسٌة  أوخلفٌته االجتماعٌة  أووجهة نظره 

 

 : اإلجابةتقديم  أسلوب أو األداءحسب كيفية ظهور  .7

تحرٌرٌة  اإلجابة: وهً االختبارات التً تكون فٌها  اختبارات لفظٌة . أ

 شفوٌة. أو

: وهً االختبارات التً تتم فً المختبرات  اختبارات غٌر لفظٌة . ب

 تجربة عملٌة . إجراء أومثل استعمال جهاز معٌن 

 

 

 

 حسب الجهة التي تعد االختبار : .8

غٌر رسمٌة حٌث ٌعدها ختبارات ا: وهً  المعلم أعدادمن  اختبارات . أ

 المعلم بنفسه.

من  ختباراتا: وهً  منشورة( أورسمٌة ) مقننة اختبارات  . ب

  المتخصصٌن فً مراكز القٌاس واالختبارات .

 

 حسب طريقة تفسير نتائجها : .9



الطالب  أداء: وفٌها ٌتم تفسٌر مستوى  اختبارات معٌارٌة المرجع . أ

، وهذه  إلٌهاالمجموعة التً ٌنتمً  أداءبالمقارنة مع متوسط 

 أوالتً قد تكون صفا دراسٌا تعرف بالمجموعة المعيارية المجموعة 

منطقة تعلٌمٌة بكاملها ، وربما  أومدرسة  أومجموعة مهنٌة معٌنة 

فقد  إلٌها ٌنتمًالطالب حسب المجموعة التً  أداءٌختلف مستوى 

ٌكون ترتٌبه الخامس من بٌن طلبه صفه ، وقد ٌكون العشرٌن على 

هذه االختبارات تركز على وضع  أنمستوى مدرسته . بمعنى 

 . آلخرٌنباالطالب النسبً فً عالقته 

الطالب  أداءفٌها ٌتم تفسٌر مستوى : و محكٌة المرجعاختبارات  . ب

معٌن ٌتم تحدٌده مسبقا من قبل  أداءمع مستوى  بالمقارنةعلٌها 

المؤسسة التً ٌتم تطبٌق االختبار لصالحها دون  أوواضع االختبار 

الطالب ، كان ٌكون  إلٌهاالمجموعة التً ٌنتمً  أداء إلىالنظر 

%( من مجموع 85ٌحل الطالب ) أنهو  إلٌهالمستوى الذي ٌحتكم 

ٌكون  أن أو( م 1,5ٌقفز المتسابق مثال ) أن أوالمسائل المعطاة ، 

( كلمة انكلٌزٌة فً الدقٌقة طباعة 45المتسابق قادر على طباعة )

 صحٌحة . 

مؤسسة  أو وٌمكن اعتبار درجة معٌنة تضعها لجنة متخصصة         

( محك لنجاح 55فشل الطالب مثال تعتبر الدرجة ) أومعٌنة كمحك لنجاح 

المجموعة التً تؤدي  أداءالطالب وفشله بغض النظر عن مستوى 

 االمتحان .

 


