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 المحاضرة السادسة , تكملة موضوع االختبارات 

 ـ:اإلنشائٌة األسئلة فً االختٌار عٌوب

 .اختٌاري ٌأتً لعله آخر جزء وترك جزء دراسة على الطالب تشجٌع ـ 1

 .االرتباك ـ 2

 .إجابة األفضل السؤال ٌختار للمعلم تاركا   األسئلة جمٌع على الطالب ٌجٌب ـ 3

 على ٌجٌبون الطلبة ٌجعل فاالختبار الطالب بٌن الحقٌقٌة الفروق تخفى  -1

 .عنهم مضللة صورة ٌعطً مما األسئلة جمٌع

 ـ:الموضوعٌة االختبارات ـ[ 3]

 المنطقً أوالخطأ للهالة أثر فٌها توجد وال المصحح ذاتٌة عن لبعدها بذلك سمٌت    

 .اإلجابة مفتاح امتلك ذاا ٌصححها أن شخص ألي وٌمكن التقاربً أو

 ـ:أنواعها

 .والخطأ الصح أسئلة ـ 1

 .التكمٌل أسئلة ـ 2

 .المطابقة أسئلة ـ 3

 .متعدد من اختٌار أسئلة ـ 4

 ـ:وخصائصها ممٌزاتها

 .وبسهولة المادة أجزاء جمٌع تغطً ـ 1

 .التصحٌح سهولة ـ 2

 .عالٌة وثبات صدق بدرجة تمتاز ـ 3

 الحفظ عن وتبعده المشكالت وحل العلمً التفكٌر أسلوب الطالب لدى تنمً ـ 4

 .األصم

 .تحٌز وجود وعدم بالعدالة الطالب تشعر ـ 5

 .للتحٌز مجال فال سلفا   الصحٌحة اإلجابات تحدٌد ـ 6



 .المصحح ذاتٌة أو الهالة ألثر فٌها وجود ال ـ 7

 الصفوف ٌناسب مما المطابقة أسئلة سٌما ال اللعب من جوا   االختبار على تضفً ـ 9

 .الدنٌا

 ـ:عٌوبها

 .صٌاغتها فً ماهرٌن مدربٌن وإلى طوٌل، وقت إلى تصمٌمها ٌحتاج ـ 1

 .الزمالء من الغش على تساعد ـ 2

 المتعدد ،%55 والخطأ الصح أسئلة فً) فٌها رئٌسٌا   دورا   التخمٌن ٌلعب ـ 3

25.)% 

 .علٌا لٌةعق عملٌات تقٌس ال ـ 4

ِ   جهدا   تتطلب ـ 5  .الطالب بعدد لطباعتها كثٌرا   وماال   كبٌرا 

 ـ:الموضوعٌة االختبارات أنواع

 ـ:والخطأ الصواب أسئلة ـ

 تحتمل أن ٌصح وال خاطئا   أو صحٌحا   معناها ٌكون إما التركٌب كاملة جمل هً

 أو صواب كلمة بوضع علٌها ٌجاب خطأ واآلخر صحٌحا   نصفها ٌكون كأن التأوٌل

 )        (. مثل التحاٌل إلمكانٌة اإلشارة ٌفضل وال اإلشارة أو خطأ

 ـ:عٌوبها

 .علٌا عقلٌة عملٌات تقٌس ال ـ 1

 %.55 بنسبة للتخمٌن المجال تفسح ـ 2

 .الغش على تساعد ـ 3

 ـ:ممٌزاتها

 .والتصحٌح اإلعداد سهلة ـ 1

 .العلٌا وكذلك الدنٌا الطبقات ذوي تناسب ـ 2

 .المحتوى من كبٌرا   جزءا   تغطً أن تستطٌع ـ 3

 .المصحح بذاتٌة تتأثر ال ـ 4



 ـ:والخطأ الصواب فقرات لتحضٌر إرشادات

 .تماما   خاطئة أو تماما   صحٌحة إما الجملة تكون أن ـ 1

 .واضحة سهلة بلغة وتكتب قصٌرة الجملة تكون أن ـ 2

 .بنفً تبدأ أالٌنبغً  ـ 3

 .حرفٌا   الكتاب عبارات استعمال عدم ـ 4

 .معٌن لنظام تبعا   ولٌس عشوائً بشكل األسئلة ترتٌب ـ 5

 .أمكن ما والخاطئة الصحٌحة اإلجابات بٌن التساوي ـ 6

 ٌغش لم أنه لتأكد. )اإلجابة تفسٌر أو الخاطئة، العبارة بتصحٌح الطالب تكلٌف ـ 7

 (.   اإلجابة

 ـ:التكمٌل أسئلة ـ( 2)

 .األهداف من دنٌا مستوٌات وتقٌس ، الناقصة الجمل إكمالوهب اسئلة 

 ـ:ممٌزاتها

 .والتخمٌن للحزر فٌها مجال ال ـ 1

 .سهل وتصلٌحها قصٌرة، إجاباتها ـ 2

 .اإلعداد سهلة ـ 3

 .المادة من كبٌرا   جزءا   تغطً أن ٌمكن ـ 4

 ـ:عٌوبها

 .واالستظهار الحفظ عادة الطالب عند تنمً ـ 1

 لم إذا بالذات اإلجابة فً المعلم ٌتحٌز قد ذاتٌة، ألحكام مستندة اإلجابة تكون قد ـ 2

 .جٌدة إجابتها تكن

 .علٌا عقلٌة درجات تقٌس ال ـ 3

 ـ:التكمٌل أسئلة لتحضٌر إرشادات

 .الدراسٌة المادة فً هامة جوانب تقٌس أن ـ 1



 .للجملة الرئٌسً بالمعنى الفراغ ٌرتبط أن ـ 2

 .الوسط فً وال األول فً ال الجملة نهاٌة فً الفراغ ٌكون أن ـ 3

 أخطأ األول الفراغ ٌعرف لم إذا ألنه واحد فراغ من أكثر الجملة فً ٌكون أال ـ 4

  اآلخر فً

 .المحددة لإلجابة تقود التً السلٌمة الصٌاغة ـ 5


