
 الفصل الثاني

 بناء االختبارات التحصيلية

 أهم، وربما كانت من  األدواتتعتبر اختبارات التحصٌل من           

لجمع المعلومات الالزمة لعملٌة التقوٌم التربوي وبشكل خاص  األدوات

اختبارات  أوالتقوٌم الصفً سواء كانت هذه االختبارات مقننة )رسمٌة( 

 إلغراض األنسبهً  األخٌرة أن إالالمعلم )غٌر رسمٌة(  إعدادمن 

قوٌم فً غرفة الصف وذلك سٌكون التركٌز هنا على االختبارات من الت

الغرض العام من بناء االختبارات هو تقوٌم  أنالمعلم ، وربما  إعداد

التقوٌم ، فان الغرض العام من بناء اختبارات  أدواتكغٌرها من  األهداف

التدرٌسٌة التً تسٌر ضمن  األهدافالمعلم وهو تقوٌم  إعدادالتحصٌل من 

 : اآلتٌةخطة مرسومة وفق الخطوات 

 التعليمية )الرتبوية(  األهدافاوالً : حتديد 

 األهدافهً معرفة  االختبار التحصٌلً إعدادخطوة فً   أول أن       

من خالل وصف اختبار لها  أسئلةالتعلٌمٌة للمادة الدراسٌة المراد وضع 

ٌقوم به بعد  أنٌكون قادرا على  أنالطالب  دقٌق للسلوك الذي ٌتوقع من

 أوالتربوٌة  لألهدافاالنتهاء من عملٌة التعلٌم ، وفٌما ٌلً شرح موجز 

 التعلٌمٌة .

 ما المقصود بالهدف السلوكً ؟



( ٌعرفه على انه " روبرت مٌجرهناك تعرٌفات عدٌدة للهدف ، فهذا )

الرموز تصنف واحدا من مقاصدك  أوعبارة عن مجموعة من الكلمات 

 التربوٌة " 

( على انه  " المنتوج النهائً للعملٌة التدرٌسٌة كما ٌبدو دي سٌكووٌعرفه )

 قابل للمالحظة "  أداء أوفً انجاز بشري 

ٌكتسبه الطالب  أنعلى انه " سلوك اٌجابً ٌتوقع  أٌضانعرفه  أنوٌمكن 

 ره " بعناص وتأثرهنتٌجة تفاعله مع موقف تعلٌمً 

التربوٌة فً العملٌة التعلٌمٌة على  لألهدافوٌمكن ابرز الدور الهام 

 :  اآلتًالنحو 

تحدد الغاٌات لمخططً المناهج على اختٌار المحتوى التعلٌمً  .1

 التربوٌة الهامة . أهدافهاللمراحل الدراسٌة المختلفة وصٌاغة 

 العملٌة التعلٌمة . تطوٌرتلعب دورا هاما فً  .2

تساعد فً التنفٌذ الجٌد للمنهج من حٌث تنظٌم طرق التدرٌس  .3

 . وأسالٌبها

 أنالنشاط التعلٌمً التً ٌمكن  أنواعتساعد المدرس على اختٌار  .4

 .األهدافتحقق هذه 

 تقوٌم النجازات الطلبة . إجراءتساعد على  .5

 

 التعليمية  األهدافتصنيف 



لقد شعر المهتمون بالقٌاس والتقوٌم وفً مقدمتهم )بلوم( بضرورة           

التعلٌمٌة وذلك لتسهٌل التعامل معها فقد تمخض اجتماع  األهدافتصنٌف 

 األهداففً جامعة شٌكاغو عن اتفاق على تصنٌف  1556لهم سنة 

 ، انفعالً وحركً ( .ثالث مجاالت وهً ) معرفً  إلىالتعلٌمٌة 

ٌف من صعوبة التعامل مع شخصٌة المتعلم المعقدة التصن أهمٌة وتأتً

الشخصٌة كٌل متكامل وفرٌدة فً  أننعرف  إننا، ومع  إجمالٌةبصورة 

درجة امتالك كل منها ، وفٌما ٌلً  أوخصائصها من حٌث مستوى 

سلوكٌة  أهداف إعطاءالمستوٌات الست لتصنٌف بلوم للمجال المعرفً مع 

 له : 

 : مستوى المعرفة )التذكر( .1

الصٌغة  أووٌكون هنا التركٌز على تذكر حقائق ٌكون بنفس الصورة 

 العملٌة التعلٌمٌة . إثناءالتً عرض بها 

 مثال / 

 ثالثة من العلماء العرب . أسماءٌذكر الطالب  أن 

 فً العراق . األنهار أسماءٌعدد الطالب  أن 

مثل : ٌذكر ، ٌعدد ، ٌحدد ،  أفعالهذا المستوى  أهدافتستخدم فً صٌاغة 

 ٌعرف ، ٌسمً.

 

  مستوى الفهم )االستٌعاب( .2

صٌاغة المعلومات التً حصل علٌها  إعادة أووهو القدرة على تفسٌر 

 الطالب فً مستوى المعرفة بلغته الخاصة . 



 مثال / 

 انتصار المسلمٌن فً معركة بدر الكبرى  أسبابٌعلل الطالب  أن

. 

 ٌصف الطالب بلغته الخاصة العالقة بٌن الحٌوان والنبات بعد  أن

 قراءة الموضوع فً الكتاب .

 ب ٌلخص الطالب خواص الهٌدروجٌن التً قراءه فً الكتا أن

 المدرسً.

مثل : ٌعلل ، ٌفسر ،  أفعالهذا المستوى  أهدافتستخدم فً صٌاغة 

 ٌوضح ، ٌناقش ، ٌستنبط ، ٌستنتج ، ٌلخص .

 

 

  بٌقمستوى التط .3

فً  والمبادئتطبٌق المعلومات والنظرٌات  أووهو القدرة على استخدام 

 مواقف جدٌدة .

 مثال /

 ٌفرق الطالب بٌن الخالٌا النباتٌة والخالٌا الحٌوانٌة . أن 

 من بٌن مجموعة من المواد . األحماضٌمٌز الطالب  أن 

 ٌمٌز الطالب بٌن الجمل االسمٌة والجمل الفعلٌة . أن 

مثل : ٌستخدم ، ٌطبق ،  أفعالهذا المستوى  أهدافتستخدم فً صٌاغة 

 قواعد ، ٌحسب. أوٌحل مسالة رٌاضٌة 



  مستوى التحلٌل .4

 أو األساسٌةمكوناته  إلىالموضوع  تجزئةوهو قدرة الطالب على 

 . أجزاءه

 مثال /

 بعد معرفته  وال فلزاتفلزات  إلىٌصنف الطالب العناصر  أن

 ل منها .بالخواص العامة لك

 بعد معرفته خصائص المعادن  الحدٌدٌعدد الطالب خصائص  أن

. 

،  مثل : ٌقارن ، ٌمٌز أفعالهذا المستوى  أهدافتستخدم فً صٌاغة 

 .ٌحلل موضوعا إلى عناصره ، ٌبرهن على صحة 

  مستوى التركٌب .5

وهو قدرة الطالب على جمع عناصر وأجزاء لبناء نظام متكامل أو 

 وحدة جدٌدة .

 / مثال

 . أن ٌتابع الطالب المقاالت الصحفٌة العلمٌة وٌعد مقاالً بذلك 

  : ًأن ٌتوصل الطالب إلى السلسلة الغذائٌة فً النظام البٌئً التال 

تستخدم فً صٌاغة أهداف هذا المستوى أفعال مثل : ٌركب ، ٌخطط ، 

 ٌنظم ، ٌعٌد تصمٌم ، ٌصمم .

 

  مستوى التقوٌم .6



لى موضوع أو طرٌقة فً ضوء معاٌٌر وهو الحكم الكمً والكٌفً ع 

 ٌضعها الطالب أو تعطى له .

 مثال /

  أن ٌعطً الطالب رأٌه فً أنواع األطعمة التً ٌتناولها من حٌث

 أهمٌتها لجسم اإلنسان .

  أن ٌبٌن الطالب الجوانب السلبٌة واالٌجابٌة فً موضوع اإلنجاب

 والتنظٌم األسري .

أفعال مثل : ٌصدر حكما على ،  تستخدم فً صٌاغة أهداف هذا المستوى

 ٌنتقد ، ٌبٌن جوانب القوة والضعف فً موضوع ما .

 

 

 

 

 

 
 


